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สารจากประธานกรรมการ
“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจ
อย่างรอบคอบภายใต้ความริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ที่มุ่งเน้นในการขยายฐาน และ
เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน
ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
และการลงทุนให้มีความแตกต่าง”

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ภาพรวมการลงทุนในปี 2559 ผันผวนเล็กน้อยในช่วงต้น จากความกังวลต่อการขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
ประกอบกับความเสี่ยงของราคาน�้ำมันที่ปรับฐานต่อเนื่อง ท�ำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2558 ลงสู่ระดับต�่ำ
สุด 1,220.96 จุด ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นไปท�ำจุดสูงสุดใหม่ของปีในวันที่ 15 สิงหาคม
2559 ที่ระดับ 1,558.32 จุด หรือเพิ่มขึ้นจากจุดต�่ำสุดร้อยละ 27.63 จากแรงหนุนของกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นไทยและ
ตลาดหุ้นเอเซียรอบใหม่ หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัว โดยเฉพาะ
ราคาน�้ำมัน ซึ่งเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นเอเซียโดยรวม นอกจากนี้ ทิศทางผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่รายงานออกมา
ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมาย ก็ท�ำให้เกิดภาพของการทยอยปรับประมาณการก�ำไรและมูลค่าพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนไทยขึ้น
เป็นแรงหนุนภาพรวมการลงทุนอีกทางหนึ่ง ก่อนที่ความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2559 และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอีกร้อยละ 0.25 ในช่วงเดือนธันวาคม 2559
จะกดดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ และปิดที่ระดับ 1,542.94 จุด ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
จากสิ้นปี 2558 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 52.53 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2558
ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างรอบคอบภายใต้ความริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการขยายฐานและเพิ่ม
ความหลากหลายของฐานนักลงทุน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความ
แตกต่าง โดยทางด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้สร้างที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Financial Advisor: FA)
รุ่นใหม่ทั้งสิ้น 96 คน ภายใต้โครงการ Young Talent Financial Advisor (YTFA) รุ่นที่ 14 15 และ 16 ในส่วนของโครงการ
CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การลงทุนที่มีคุณภาพนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 59 บริษัท นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการ CNS Startup & SME Access โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในการด�ำเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small-and-Medium Enterprises; SMEs) และผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Startup) โดยกิจกรรมที่ส�ำคัญในระหว่างปี คือ กิจกรรม The Angel Biz Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ได้มีโอกาสน�ำเสนอความคิดริเริ่มและผลงานต่อสาธารณชน ด้วยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วย
งาน อันได้แก่ บริษทั ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) และเพือ่ ให้โครงการทัง้ สองสามารถด�ำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว บริษทั ฯ จึงได้จดั ตัง้ CNS Convention
Center ณ อาคารไทยวา ชั้น G เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและการประชุมทั้งหลายของบริษัทฯ โดยสามารถถ่ายทอดสด
ผ่านระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยของบริษัทฯ ไปยังส�ำนักงานสาขาในกรุงเทพ 3 สาขา และต่างจังหวัดทั้ง 13 สาขา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งในส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาทั่วประเทศ
ในส่วนของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วย
เพิ่มรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และขยายฐานนักลงทุน โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งสิ้น 6,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329 ล้านบาท จาก 6,622 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ทางด้านธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภายใต้แบรนด์ NOMURA
iFund บริษทั ฯ มีผลการด�ำเนินงานทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2559 บริษทั ฯ มีลกู ค้าเปิดบัญชีเพิม่ ขึน้ 6,738 บัญชี จาก 30,972
บัญชี ณ สิ้นปี 2558 เป็น 37,710 บัญชี ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และมีมูลค่าหน่วยลงทุนภายใต้การดูแลของบริษัทฯ
(Asset under Administration: AUA) เพิ่มขึ้น 10,697 ล้านบาท จาก 12,277 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 22,974 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87
ส�ำหรับธุรกิจตราสารหนี้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี 2558 โดยในธุรกิจการรับประกันการจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้
บริษัทฯ มีการรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture: CD) จ�ำนวน 16 รายการ ในด้านธุรกิจค้าตราสารหนี้
บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขาย CB อยู่ที่อันดับ 2 ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.73 และมีส่วนแบ่ง
ตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: BE) อยู่ในอันดับ 3 ด้วย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 17.77
ทางด้านธุรกิจวาณิชธนกิจ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับงานเป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ (หุ้น IPO) จ�ำนวน 3 บริษัท
ได้แก่ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ซีลิค คอร์พ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ออลล่า จ�ำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับงานเป็นผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ายหุ้น IPO อีก 8 รายการ รวมทั้งสิ้น 11 รายการ จากจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งสิ้น 27 รายการ
ส�ำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีก�ำไรต่อหุ้น 0.19 บาท และก�ำไรสุทธิ 412 ล้านบาท
ลดลง 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากปี 2558 ซึ่งมีก�ำไรต่อหุ้น 0.19 บาท และก�ำไรสุทธิ 416 ล้านบาท
ส�ำหรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นในด้านการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐาน
นักลงทุนควบคูไ่ ปกับการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มคี วามแตกต่าง โดยจะด�ำเนินโครงการ
CNS Corporate Access และ CNS Startup & SME Access อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ เดินหน้าสร้าง YTFA รุน่ ใหม่ประมาณ 60 คน ควบคู่
ไปกับการสนับสนุนให้ FA สอบให้ได้รบั ใบอนุญาตด้านการวางแผนการลงทุนเพิม่ เติมเพือ่ ยกระดับศักยภาพของ FA ในการให้บริการเป็น
ทีป่ รึกษาทางเงินและการลงทุนแก่นกั ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะน�ำเสนอบทวิเคราะห์การลงทุน
ส�ำหรับหุน้ ต่างประเทศ พร้อมทัง้ พัฒนาบทวิเคราะห์การลงทุนส�ำหรับกองทุนรวม เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้แก่
นักลงทุน บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สภาพแวดล้อม การก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ รวมไปถึงการมีวนิ ยั ทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะน�ำมาซึง่
ความส�ำเร็จในการสร้างมูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ในระยะยาว และการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้กบั บริษทั ฯ
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ลูกค้า และองค์กรต่างๆ ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุน
และไว้วางใจบริษทั ฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วม ในการขับเคลือ่ นและพัฒนา
บริษทั ฯ ให้มคี วามเติบโตอย่างยัง่ ยืนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คง และด�ำรงไว้ซงึ่ การเป็น Your Best Investment Partner ต่อไป
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ

นายสุเทพ พีตกานนท์

นายทาคาฮิโต นากามูระ*

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอ�ำนวยการ

นายนิมิต วงศ์จริยกุล

นายนาโอกิ ซูกาย่า

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

นางวัธนี พรรณเชษฐ์

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

นายจิโร ยามากูจิ*

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

*ลาออกจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมำชิก
หมำยเลขที่ 14 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และเป็นสมำชิกของบริษัท ตลำดสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฯ”)
บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ธุรกิจกำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ธุรกิจ กำรเป็น ที่ปรึก ษำทำงกำรเงิ น ธุ รกิจ กำรจัดจำหน่ำ ยหลั กทรัพ ย์ ธุ รกิจ ค้ำตรำสำรหนี้ ธุร กิจกำรยืม และให้ยืม
หลักทรัพย์ และธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ประวัติความเป็นมา
บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2513 โดยใช้ชื่อ “บริษัท บำงกอกโนมูระ
อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเคียวริตี้ จำกัด” ทะเบียนเลขที่ 317/2513 และได้เข้ำร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2518 ต่ อ มำได้ จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ บำงกอกโนมู ร ะ จ ำกั ด ” เมื่ อ วั น ที่
1 พฤศจิกำยน 2522 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 23 กันยำยน
2528
บริษัทฯ นำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2531 ต่อมำบริษัทฯ คืนใบอนุญำต
กำรประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงกำรคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่ำงเดียว และจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2534
บริษัทฯ แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด ภำยใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)” เมื่อวันที่
24 กุมภำพันธ์ 2537 โดยมีเลขทะเบียน บมจ. 0107537000653 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)” เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2553
บริ ษั ท ฯ เปลี่ยนสถำนะเป็น บริ ษัท ย่อ ยในกลุ่ มโนมู ระ เมื่อ วั น ที่ 12 มิถุ น ำยน 2557 ซึ่ งเป็ น ผลจำกกำรท ำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
วิสัยทัศน์
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) มุ่งสู่กำรเป็นผู้นำกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงแท้จริง พร้อมทั้งมีส่วนในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำตลำดทุนไทย และเศรษฐกิจอนุภูมิภำค
ลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)
วัตถุประสงค์ระยะยาว




สร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมในระยะยำวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สร้ำงผลกำไรอย่ำงยั่งยืนภำยใต้บรรษัทภิบำล
ขยำยธุรกิจไปยังอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง

ค่านิยมหลัก






กำรยึดมั่นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง
ควำมเป็นมืออำชีพ
กำรสื่อสำรอย่ำงเป็นเลิศ
กำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร
กำรยึดมั่นปฏิบัติตำมกฏหมำย ระเบียบข้อบังคับของทำงกำร และนโยบำยของบริษัทฯ

พันธกิจ
บริษัทฯ มีพันธกิจเช่นเดียวกับกลุ่มโนมูระ ดังนี้
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บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรเพิ่มคุณค่ำให้กับสังคม ด้วยกำรส่งมอบบริกำรด้ำนกำรลงทุนที่เหนือกว่ำ



บริษัทฯ กล้ำที่จะท้ำทำยกำรดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงแข็งขัน เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ



บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรยึ ดถือลูกค้ำเป็นหัวใจของธุรกิจ พร้อมที่จะรักษำและพัฒนำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้
ยำวนำน เพื่อให้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ



บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรทุ่มเทควำมรู้ ควำมสำมำรถและทรัพยำกรที่มีอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ



บริษัทฯ เคำรพควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยและให้คุณค่ำกับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น และลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ เป็นดังนี้
ปีบญ
ั ชี 2557 (1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57)


เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เนื่องจำกกลุ่มโนมูระมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จำกเดิมที่
ถือหุ้นในบริษัทฯ ในปี 2556 ร้อยละ 38.02 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท ฯ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถำนะเป็นบริษัท
ย่อยในกลุ่มโนมูระ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น ำคม 2557 Nomura Holdings, Inc. (NHI) แสดงควำมประสงค์ ท ำคำเสนอซื้ อ หุ้ น
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ โดยสมั ค รใจต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมดในบริ ษั ท ฯ โดยด ำเนิ น กำรผ่ ำ นนิ ติ บุ ค คลที่ ก ำหนด
เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ ในรำคำเสนอซื้อหุ้นละ 2.51 บำทต่อหุ้น ต่อเมื่อ มีกำรดำเนินกำรตำมเงื่อนไข
บังคับก่อน คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2557 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัทฯ
เพื่อยกเลิกข้อจำกัดกำรถือครองหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรทำธุรกิจต่ำงด้ำว
ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557 ได้มี
มติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกข้อจำกัดกำรถือครองหุ้นของบุคคลที่
ไม่ใช่สัญชำติไทย ซึ่งเป็นเงื่อนไขประกำรหนึ่งของคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ และเพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรทำธุรกิจต่ำงด้ำว โดยยกเลิกข้อควำมเดิมและใช้ข้อควำม
ใหม่ ดังนี้
ข้อความเดิม
“ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่
(1) กำรโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตำมกฎหมำย
(2) กำรโอนหุน้ นั้นเป็นเหตุให้คนต่ำงด้ำวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 49”
ข้อความใหม่
“ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตำมกฎหมำย”
เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษำยน 2557 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ส ำเนำค ำเสนอซื้ อ จำก Nomura Asia Investment
(Singapore) Pte. Ltd. (NAIS) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดย NHI ให้เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมด
ของบริษัทฯ จำนวน 2,150,469,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยและมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม NHI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 540,000,000 หุ้น ได้ส่ง
หนั งสื อ ลงวั น ที่ 11 เมษำยน 2557 ให้ กั บ NAIS เพื่ อ ยืน ยัน ว่ ำ จะไม่ ขำยหุ้ น ที่ ต นเองถื อ อยู่เดิ ม ในกำรท ำ
คำเสนอซื้อครั้งนี้ จึงทำให้จำนวนหุ้นในกำรทำคำเสนอซื้อ คงเหลือเพียง 1,610,469,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
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74.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยและมีสิ ทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดระยะเวลำรับซื้อรวมทั้งสิ้น
25 วันทำกำร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 6 มิถุนำยน 2557
เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2557 บริษัทฯ ได้รับสำเนำแบบรำยงำนผลกำรซื้อหลักทรัพย์ของ NAIS ในฐำนะ
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ โดยสรุปข้อมูลจำนวนหุ้นที่รับซื้อไว้ทั้งหมด 1,304,659,931 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.67
ของหุ้นที่ออกจำหน่ำ ยและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับ จำนวนหุ้น ส่วนที่ NHI ถือหุ้ น
อยู่เดิมจำนวน 540,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 25.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยและมีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริษัทฯ ทำให้กลุ่มโนมูระกลำยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 85.78 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถำนะเป็น บริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ
ภำยใต้กำรถือหุ้นโดย NAIS และ NHI


เพิ่มจำนวนที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งสิ้น 74 คน ผ่ำนโครงกำร Young Talent
Financial Advisor (YTFA) เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและกำรดำเนินธุรกิจในเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนำคต ซึ่ง เป็น
กำรดำเนินโครงกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553



ปรับปรุงระบบซื้อขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงกำรลงทุน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
นักลงทุน ทั้ งบนเครื่องคอมพิว เตอร์และเครื่ องมือสื่ อสำรบนระบบปฏิบั ติก ำร iOS และ Android รวมไปถึ ง
Window Phone ดังนี้
 เพิ่ ม บริ ก ำร NOMURA DIRECT บน Trading Application ทั้ ง โปรแกรม i2Trade Plus และ Streaming

เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ สำมำรถใช้ บ ริ ก ำรฝำก-ถอนเงิ น อ่ ำ นบทวิ เครำะห์ และข่ ำ วประกำศจำกบริ ษั ท ฯ ผ่ ำ น
Application ที่คุ้นเคยได้อย่ำงสะดวก

 เพิ่มบริกำร eFinanceThai Application ที่มีเครื่องมือในกำรค้น หำหุ้นที่ตรงตำมเงื่อนไขที่ ลู กค้ำ ต้องกำร

ซึ่งเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถส่งคำสั่งซื้อขำยได้ทันที (Scan&Trade)

 เพิ่มบริกำรส่วนส่งคำสั่ง “Auto Trade” เพื่อให้บริกำรในกำรตั้งซื้อขำยอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขที่ ลูกค้ำตั้งไว้

ผ่ำนโปรแกรม i2Trade Plus บนเครื่องคอมพิวเตอร์
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เพิ่มช่อง NOMURA DIRECT บน Youtube เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุน
ของบริษัทฯ ในวงกว้ำง โดยเป็นกำรให้ควำมรู้และแนะนำบทวิเครำะห์โดยสำยงำนวิจัยและบริกำรกำรลงทุน
(IRIS) และเพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ



ให้ควำมรู้กับลูกค้ำและนักลงทุนทั่วไปอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกิจกรรรม
สัมมนำให้แก่ลูกค้ำและนักลงทุนทั่วไป กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น IRIS Blog
และ NOMURA MARGIN LOAN รวมไปถึงวีดิโอคลิป



ปิดสำนักงำนสำขำภำยในพื้นที่สำขำของธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) จำนวน 3 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำนนทบุรี สำนักงำนสำขำสิงห์บุรี และสำนักงำนสำขำรังสิต เพื่อ
ปรับปรุงให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น



ย้ำยสถำนที่ตั้งของสำนักงำนสำขำขอนแก่น จำกเดิมที่ตั้งอยู่ภำยในพื้นที่สำขำของธพว. ไปยังที่ทำกำรแห่งใหม่
ทีม่ ีศักยภำพมำกขึ้น
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ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะยำวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
“มีเสถี ยรภำพ” และอันดั บควำมน่ ำเชื่ อถือ ภำยในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) จำกบริ ษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ เป็น บริษัทย่อยที่มีควำมสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มโนมูระ
เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2557



เข้ำร่วมลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์ ตำมแนวร่ วมปฏิบัติ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำ นกำรทุจริ ต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยมีควำมตั้งใจและควำม
มุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และวำงแผนที่จะจัดทำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ” ขึ้นเป็น
ลำยลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินธุรกิจและกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน และมีควำม
ตั้งใจที่จะดำเนินกำรให้ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตภำยในปี 2558

ปีบญ
ั ชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)


เปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมกำรบริษัทฯ จำกเดิม 10 ท่ำน เป็น 11 ท่ำน ซึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำกกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ
ในปี 2557 อนึ่ง ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง
นำยฟิ ล ลิ ป วิ ง ลุ น ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) เป็ น กรรมกำรของบริ ษั ท ฯ (กรรมกำรอื่ น ที่ มิ ใ ช่
กรรมกำรบริหำร) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร
ดังกล่ ำวต่ อกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวั นที่ 29 เมษำยน 2558 ซึ่งมี ผลท ำให้ค ณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ ำนวน
กรรมกำรทั้งสิ้น 11 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรบริหำร 5 ท่ำน กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน และกรรมกำรอื่น
ที่มิใช่กรรมกำรบริหำร 2 ท่ำน



ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2558 (CACCertified Company)



เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงฝ่ำยกำกับและตรวจสอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยกำกับดูแล และฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อให้กำรปฎิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับกับมำตรฐำนสำกล ซึ่งเป็นไปตำม
แนวทำงกำรแบ่งฝ่ำยงำนของกลุ่มโนมูระ



เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงฝ่ำยบริหำรสินเชื่อ โดยรวมเข้ำกับฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรและปฏิบัติงำน



เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ โดยรวม www.nomuradirect.com และ www.cns.co.th เข้ำเป็นเว็บไซต์
เดียวกัน คือ www.nomuradirect.com เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้งำน



ริเริ่ มโครงกำร CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงกำรที่เปิ ดโอกำสให้ นั กวิเครำะห์ ที่ปรึ กษำกำรเงิน และ
กำรลงทุน รวมถึงลูกค้ำ ได้มีโอกำสพบกับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อ
รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ กำรทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้บริหำรของ
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บริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันจะเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมรู้กำรลงทุนที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำ
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยพื้นฐำนของบริษัทจดทะเบียน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นกำรเปิดโอกำสให้บริษัทจดทะเบียน
มีพื้นที่เพิ่มขึ้นในกำรอธิบำยและชี้แจงควำมเป็นมำและกำรดำเนินงำนแก่นักลงทุนได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยพัฒนำ
ธุรกิจของบริ ษัทจดทะเบี ยนและตลำดหลักทรัพย์ ฯ ให้เจริญ เติบโตได้อ ย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2558 มี บริษั ท
จดทะเบียนเข้ำร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 26 บริษัท


ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ภำยในประเทศระยะยำวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
“มีเสถี ยรภำพ” และอันดั บควำมน่ ำเชื่ อถือ ภำยในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) จำกบริ ษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยที่มีควำมสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มโนมูระ
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558 ซึ่งเป็นอันดับควำมน่ำเชื่อถือเดียวกับปีก่อนหน้ำ



เพิ่มจำนวนที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งสิ้น 60 คน ผ่ำนโครงกำร Young Talent
Financial Advisor (YTFA) เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและกำรดำเนินธุรกิจในเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนำคต ซึ่งเป็น
กำรดำเนินโครงกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553



ปรับปรุงระบบซื้อขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต ให้มีช่องทำงที่หลำกหลำย มีควำมทันสมัย และมีข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ช่วยให้กำรลงทุนสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สำรบนระบบปฏิ บั ติ ก ำร iOS และ Android รวมไปถึ ง Window Phone เพื่ อ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรและกำรใช้ชีวิตของนักลงทุน ดังนี้
 เริ่มให้บริกำร Mobile site: m.nomuradirect.com เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้งำนและรองรับไลฟ์สไตล์

ของนักลงทุนที่ต้องกำรเข้ำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ผ่ำนมือถือหรือแท็บเล็ต

 เชื่ อ มต่ อ บริ ก ำร NOMURA iFUND ในบริ ก ำร NOMURA DIRECT บนโปรแกรม eFin Trade Plus และ

Streaming เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถส่งคำสั่งซื้อขำยกองทุนรวมได้สะดวกรวดเร็ว

 พัฒนำบริกำรส่งคำสั่ง “Auto Trade” เพื่อให้บริกำรในกำรส่งคำสั่งซื้อขำยอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขที่ลูกค้ำ

ตั้งค่ำไว้ ผ่ำนโปรแกรม eFin Trade Plus ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสำร

 เพิ่มบริกำร Stock DCA ผ่ำนฟังก์ชั่น “Auto Trade” บนโปรแกรม eFin Trade Plus เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถ

ส่งคำสั่งซื้อหุ้นได้อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อบริหำรต้นทุนและรักษำวินัยกำรลงทุน
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ปรับปรุงเนื้อหำบน Social Media ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักลงทุน รวมไปถึงกำรจัด
กิจกรรมสัมมนำ เพื่อให้ควำมรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับกำรลงทุนที่หลำกหลำยผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กำรรับ
ข่ำวสำร บทวิเครำะห์ กำรลงทะเบียนแจ้งประสงค์เปิดบัญชี และกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมสัมมนำของบริษัทฯ



เริ่ มให้ บริ ก ำรระบบ Interactive Voice Response (IVR) เพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ ำพในกำรรั บสำยลู ก ค้ำ และลด
กำรรอสำยของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำสำมำรถเลือกหัวข้อที่ต้องกำรใช้บริกำรได้เอง



ย้ำยสถำนที่ตั้งของส ำนัก งำนสำขำจำนวน 11 สำขำ ได้แก่ ส ำนักงำนสำขำอุบลรำชธำนี สำนัก งำนสำขำ
อุดรธำนี สำนักงำนสำขำนครรำชสีมำ สำนักงำนสำขำเชียงรำย สำนักงำนสำขำเชียงใหม่ สำนักงำนสำขำ
อยุธยำ สำนักงำนสำขำสระบุรี สำนักงำนสำขำนครสวรรค์ สำนักงำนสำขำภูเก็ต สำนักงำนสำขำหำดใหญ่ และ
สำนักงำนสำขำระยอง จำกเดิมทีต่ ั้งอยู่ภำยในพื้นที่สำขำของธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
รายงานประจ�ำปี 2559

แห่ งประเทศไทย (ธพว.) ไปยังที่ท ำกำรแห่งใหม่ ที่ มี ศัก ยภำพมำกขึ้ น พร้ อมทั้ งขยำยเป็ น ศู น ย์กำรเรี ยนรู้
(NOMURA Learning Center) และศูนย์บริกำรนักลงทุน (NOMURA Service Center) เพื่อรองรับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้อย่ำงทั่วถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีกำรถ่ำยทอดสดกำรอบรมสัมมนำต่ำงๆ จำกสำนักงำนใหญ่หรือ
สำนักงำนสำขำในเขตกรุงเทพมหำนครไปยังสำนักงำนสำขำในต่ำงจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ลงทุน พร้อมทั้งสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับรู้ข่ำวสำรและกำรสัมมนำแก่นักลงทุนในต่ำงจังหวัด ซึ่งเป็น
กำรช่วยประหยัดเวลำและทรัพยำกรของนักลงทุนในกำรเดินทำงเข้ำร่วมสัมมนำที่สำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำน
สำขำในเขตกรุงเทพมหำนคร อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยประหยัดพลังงำนและทรัพยำกรของประเทศได้อีกทำงหนึ่ง


ปิดสำนักงำนสำขำภำยในพื้นที่สำขำของธพว. จำนวน 6 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำพหลโยธิน สำนักงำนสำขำ
ชลบุรี สำนักงำนสำขำลำปำง สำนักงำนสำขำลำดกระบัง สำนักงำนสำขำอ้อมน้อย สำนักงำนสำขำเพชรบุรี เพื่อ
ปรับปรุงให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น



เปิดสำนักงำนสำขำเพิ่มเติมจำนวน 1 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำบำงแค เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของสังคม
เมืองในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหำนคร

ปีบญ
ั ชี 2559 (1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59)


จัด ตั้ง CNS Convention Center ณ อำคำรไทยวำ ชั้ น G ซึ่ งเป็น สำนัก งำนใหญ่ เดิ มของบริ ษัท ฯ เพื่ อให้เป็ น
ศูนย์กลำงของผู้ประกอบกำร ตลอดจนเป็นศูนย์รวมพันธมิตรด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน โดยจัดให้มีควำมรู้ที่เป็น
ประโยชน์ จ ำกหลำกหลำยด้ ำ น ช่ ว ยให้ ผู้ ป ระกอบกำรสำมำรถเข้ ำ ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น พร้ อ มเปิ ด เป็ น พื้ น ที่
Co-Working Space ให้สมำชิกสำมำรถเข้ำมำใช้พื้นที่ทำงำน บ่มเพำะแนวคิดธุรกิจให้เป็นรูปธรรม เกิดเป็น
ธุรกิจจริง



ริเริ่มโครงกำร CNS Startup & SME Access โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสะพำนเชื่อมผู้ประกอบกำรขนำดกลำง
และขนำดย่ อ ม (Small-and-Medium Enterprises; SMEs) และผู้ ป ระกอบกำรใหม่ เ ชิ ง สร้ ำ งสรรค์ แ ละ
นวัตกรรม (Startup) ให้ก้ำวเข้ำสู่โอกำสทำงธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ โดยบริษัทฯ อำสำนำพำผู้ประกอบกำรเข้ำสู่
ศูนย์กลำงควำมรู้ที่ทันสมัย ที่จะเป็นตัวแปรต่อยอดทำงธุรกิจ ศูนย์รวมพันธมิตรด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน สร้ำง
สังคมทำงธุรกิจ ที่จะเปิดโอกำสให้พบปะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อันล้ำค่ำ รวมไปถึงกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำน
กำรเงินและกำรลงทุน กำรให้ควำมรู้ในเชิงกฎหมำยและบัญชี เพื่อนำไปสู่กำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน



ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ฟิทช์”) ซึ่งเผยแพร่เมื่อ
วันที่ 29 กันยำยน 2559 ระบุว่ำพิจำรณำจำกกำรที่ Nomura Holdings, Inc. (NHI) มีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน
ระดับสูง กำรใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทำงกำรค้ำร่วมกันกับ NHI กำรเชื่อมโยงกำรดำเนินงำนอย่ำงสอดคล้องกันกับ
กลุ่มในระดับสูง (integration) และกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำในอดีต ดังนั้น ฟิทช์เชื่อว่ำมีควำม
เป็นไปได้สูงที่บริษัทฯ จะได้รับกำรสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจำกกำรดำเนินงำนปกติ (extraordinary
support) จำก NHI ในกรณีที่มีควำมจำเป็น อย่ำงไรก็ดี อั นดับเครดิตภำยในประเทศของบริ ษัทฯ จะได้รั บ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงในอั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ควำมแข็ ง แกร่ ง ทำงกำรเงิ น ของ NHI โดยกำร
เปลี่ยนแปลงในอันดับควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศระยะยำวของ NHI ไม่น่ำส่งผลกระทบต่ออันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ แต่กำรเปลี่ยนแปลงในโอกำสที่ NHI จะให้กำรสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจำก

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

13

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
รายงานประจ�ำปี 2559

ในกำรดำเนินงำนปกติแก่บริษัท ฯ อำจส่งผลให้อันดับเครดิตภำยในประเทศของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นดังนี้


อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ภำยในประเทศระยะยำวที่ AA-(tha) โดยมี แนวโน้ ม อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ
“มีเสถียรภำพ” ซึ่งเป็นอันดับควำมน่ำเชื่อถือเดียวกับปีก่อนหน้ำ



อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) ซึ่งเป็นอันดับควำมน่ำเชื่อถือเดียวกับปีก่อน
หน้ำ



อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะสั้น ของโครงกำรหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
ที่ F1+(tha) ซึ่งเป็นอันดับควำมน่ำเชื่อถือเดียวกับปีก่อนหน้ำ



ได้รับผลกำรประเมินโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมำก” จำกโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัท
จดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งประเมินโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association: IOD)



ดำเนินโครงกำร CNS Corporate Access ต่อเนื่องจำกปี 2558 ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกนักลงทุนรำยบุคคล
และนักลงทุนสถำบัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนเล็งเห็นประโยชน์ของกำรให้ข้อมูลแก่นักลงทุนโดยตรง โดยใน
ปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนเข้ำร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 59 บริษัท



เพิ่มจำนวนที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ทั้งสิ้น 96 คน ผ่ำนโครงกำร Young Talent
Financial Advisor (YTFA) เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและกำรดำเนินธุรกิจในเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนำคต ซึ่ง เป็น
กำรดำเนินโครงกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553



เพิ่มบทวิเครำะห์กำรลงทุนรำยวันสำหรับกองทุนรวม เพื่อให้ลูกค้ำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำร
ลงทุนในกองทุนรวม เพื่อสนับสนุนธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทฯ



ปรับปรุงระบบซื้อขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงกำรลงทุน เพื่อให้ลูกค้ำมีทำงเลือกในกำรลงทุน
ที่หลำกหลำย สะดวกสบำย ใช้งำนง่ำย และรวดเร็ว โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 eFin Trade Plus บริการ Auto Trade

เพิ่มรูปแบบกำรส่งคำสั่ง จำกเดิมที่เริ่มให้บริกำรในปี 2558 ดังนี้


เพิ่มบริกำรส่งคำสั่ง Short/Cover เพื่อรองรับธุรกรรม SBL และตอบโจทย์กำรวำงแผนกลยุทธ์กำร
ลงทุนให้ครอบคลุมมำกขึ้น



เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพของระบบในกำรป้ อ งกั น ควำมเสี ย หำยของนั ก ลงทุ น ตำมแนวทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ

 Streaming
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เพิ่มบริกำร Application “Streaming for Android” ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำและนักลงทุน



เพิ่ ม บริ ก ำร Broker Favorites เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ สำมำรถติ ด ตำมรำคำหุ้ น ที่ นั ก วิ เครำะห์ ของบริ ษั ท ฯ
แนะนำให้ลงทุน ได้สะดวกสบำยมำกขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
รายงานประจ�ำปี 2559


เพิ่มข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยกำรเพิ่มบริกำร Jitta ซึ่งเป็นโปรแกรม
สำเร็จรูปที่วิเครำะห์กำรลงทุนจำกปัจจัยพื้นฐำน (Fundamental Analysis) เพื่อให้นักลงทุนเลือกหุ้น
ได้ง่ำย รวดเร็วขึ้น และตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปรแกรมนี้ได้ใช้ข้อมูลย้อนหลังมำช่วยในกำร
วิเครำะห์โดยใช้ Jitta Score และ Jitta Line เพื่อบ่งบอกถึงคุณภำพและมูลค่ำที่เหมำะสมของหุ้น
บริษัทนั้นๆ



เพิ่มบริกำร Settrade Sense กำรแจ้งเตือนข้อมูลหุ้นที่ลูกค้ำสนใจแบบอั ตโนมัติ เช่น บทวิเครำะห์
ข่ำว โดยคัดกรองจำกหุ้นใน Portfolio และ Favorite

 Online Application Form

พั ฒ นำระบบกำรกรอกข้ อ มู ล ในกำรเปิ ด บั ญ ชี ผ่ ำ นระบบออนไลน์ เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกและ
ประหยัดเวลำในกำรเปิดบัญชีให้กับลูกค้ำ
 Asset Allocation

เพิ่มฟังก์ชั่นกำรใช้งำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรจัดสรรกำรลงทุน ดังนี้


เพิ่มหน้ำ Total Asset : เพื่อแสดงกำรถือครองสินทรัพย์ของลูกค้ำที่อยู่กับบริษัทฯ ครบทุกผลิตภัณฑ์



เพิ่ ม ฟั ง ก์ ชั่ น iFund Basket : เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ในกำรลงทุ น แบบกระจำย
ควำมเสี่ยงกำรลงทุนในกองทุนรวม



เริ่มให้บริกำรธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ผ่ำนระบบซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่เป็นกำร
ซื้อขำยรำยใหญ่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรลงทุนของลูกค้ำ ที่สนใจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่
อ้ำงอิงรำคำหุ้นสำมัญ มูลค่ำสูง โดยบริษัทฯ ต้องเป็นคู่สัญญำซื้อ -ขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำกับลูกค้ำ จึงมี
นโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเต็มจำนวน



ปิดสำนักงำนสำขำ จำนวน 1 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำเอสพละนำด เพื่อปรับปรุงให้กำรบริหำรงำนของ
บริษัทฯ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น



ปิดสำนักงำนผู้แทนในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว หลังจำกที่ใบอนุญำตให้จัดตั้งสำนักงำนผู้แทน
หมดอำยุลงในปีที่ 3 และไม่มีกิจกรรมของสำนักงำนผู้แทนที่จะต้องดำเนินกำรต่อไป



ขยำยธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่ำนช่องทำงผู้แทนขำยหน่วยลงทุนอิสระ
(Direct Sales Agent)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ ไม่มเี งินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ตำมข้อมูลกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุด ณ วันที่ 24 มีนำคม 2559 กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษั ท ฯ ภำยใต้ ก ำรถื อ หุ้ น โดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ ง ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 85.78 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
กลุ่มโนมูระเป็นหนึ่งในผู้นำทำงกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในประเทศญี่ปุ่น มีกำรดำเนินงำนทั่วโลก และมีกำร
จัดตั้งสำนักงำนและบริษัทย่อยมำกกว่ำ 30 ประเทศ โดยลูกค้ำของกลุ่มโนมูระมีทั้งระดับบุคคล องค์กร สถำบันกำรเงิน
รัฐบำล และหน่วยงำนของรัฐ ธุรกิจของกลุ่มโนมูระแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) ลูกค้ำรำยบุคคล - ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรลงทุน
(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน - กำรพัฒนำและกำรจัดกำรกำรลงทุน
(3) บริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุนลูกค้ำรำยใหญ่ – ให้บริกำรลูกค้ำระดับองค์กรและนักลงทุนสถำบันด้วยสินค้ำ
และบริกำรที่หลำกหลำย
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ธุรกิจกำรเป็นตัวแทน
ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ธุรกิจค้ำตรำสำรหนี้
ธุรกิจกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีทั้ง ลูกค้ำ
รำยบุคคล และลูกค้ำสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมีกำรดำเนินงำนอย่ำงอิสระ ไม่มีกำรพึ่งพิงกลุ่มโนมูระในกำรจัดหำลูกค้ำและกำรจัดหำเงินทุน
ให้แก่บริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
ในกรณีที่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรให้บริกำรเป็น
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และกำรให้บริกำรยืมและให้ยืมหลั กทรัพย์ รวมไปถึงบริกำรอื่น ใด บริษัทฯ ได้ทำรำยกำรกั บ
กลุ่มโนมูระ โดยคิดค่ำบริกำรเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมัติกำรทำ
รำยกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”)
ในกรณีที่มีกำรกู้ยืมเงินจำกกลุ่มโนมูระ เพื่อนำมำใช้สนันสนุนธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับอัตรำดอกเบี้ยตำม
อัตรำทั่วไปที่บริษัทฯ ได้รับจำกบุคคลอื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มโนมูระตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559
Nomura Holdings, Inc.
ถือหุ้นร้อยละ 100.00
Nomura Asia Investment
(Singapore) Pte. Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ 85.78
บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 คือ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้ อขายล่ว งหน้า ธุ รกิ จการเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิน ธุร กิจ การจั ดจ าหน่า ยหลัก ทรั พย์ ธุ รกิ จค้ าตราสารหนี้
ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
ประเภทรายได้
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
ล้านบาท
ร้อยละ
1,075.72
63.58
126.23
7.46
52.33
3.10
1.04
0.06
68.38
4.04
356.17
21.05
12.00
0.71
1,691.87 100.00

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
ล้านบาท
ร้อยละ
877.21
51.87
168.71
9.98
60.67
3.59
2.96
0.17
88.45
5.23
487.06
28.80
6.08
0.36
1,691.14
100.00

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
ล้านบาท
ร้อยละ
929.53
56.66
178.84
10.90
40.80
2.49
10.56
0.64
85.32
5.20
390.76
23.82
4.69
0.29
1,640.50
100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นดังนี้
1.

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้า
สถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารเป็ น นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศ และ/หรื อ
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้นกั ลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนได้
บริษัทฯ จัดให้มีบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ และที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ที่มีความรู้ความชานาญในด้าน
การเงินและการลงทุน เพื่อ ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคาสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
อนึ่ง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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(1.1) การซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด มีเงื่อนไขในการชาระราคาในวันทาการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อขาย
ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องชาระราคาภายในกาหนดเวลา ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเท่านั้น
ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคาสั่งซื้อขายด้วย
ตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ลูกค้า ที่ไม่ป ระสงค์จะทาการชาระราคาเป็ นรายครั้ง สามารถน าเงิน สดมาวางไว้กับ บริษัท ฯ ก่อ นทาการซื้ อ
หลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคานวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในแต่ละวัน และสรุปยอดดอกเบี้ยรวมเพื่ อนา
ฝากเข้าเป็นยอดเงินของลูกค้าทุกเดือน บริษัทฯ ได้ใช้บริการดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย
การกาหนดให้ลูกค้าที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงในด้านการชาระราคาให้ใช้การชาระราคาในรูปแบบนี้
กล่าวคือ ลูกค้าต้องนาเงินสดมาวางก่อนการซื้อหลักทรัพย์ทั้งจานวน ซึ่งทาให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่า
ยอดเงินคงเหลือที่ฝากอยู่กับบริษัทฯ ได้ อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดให้การดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(1.2) การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ (Margin Loan)
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นระบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนทีบ่ ริษัทฯ พิจารณาสถานะของลูกค้า
ในลักษณะเป็น Portfolio โดยไม่คานึงถึงต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคาสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ ลู ก ค้ า ใช้ บ ริ ก ารด้ า นการให้ กู้ ยืม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ราสารทุ น ระบบ
เครดิตบาลานซ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มอานาจซื้อของลูกค้า อันจะมีผลต่อสภาพคล่องของตลาด โดยลูกค้า ที่
ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ตราสารทุนในครั้งแรก จะต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์กับ
บริษัทฯ ก่อนทาการซื้อหลักทรัพย์ในจานวนไม่ต่ากว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ ตาม
รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตราสารทุน
ระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกาหนดอัตรามาร์จิ้นเริม่ ต้น (Initial Margin Rate) ของแต่ละหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามสภาพคล่อง
ความเสี่ยง และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ ซึ่งหากจานวนเงินสดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีสูงกว่ายอดหนี้ของลูกค้า ลูกค้าจะ
ได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ทุกเดือนจากผลต่างของจานวนเงินสดที่เกินกว่ายอดหนี้ ในทางกลับกัน หากยอดหนี้ของลูกค้า
สูงกว่าจานวนเงินสดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชี ลูกค้าจะต้องชาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ทุกเดือน
(1.3) การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ลงทุนให้กับลูกค้า ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกาหนดวงเงินรวมในการลงทุน เช่นเดียวกั บ การซื้อขายหลักทรัพย์ ในประเทศ ทั้งนี้
บริษัทฯ กาหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดในบัญชีเงินสดก่อนการส่ งคาสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกาหนด
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศนั้น
2.

ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฯ เริ่มเปิดดาเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของลูกค้า และ
เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะการณ์ของตลาด
บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ทุกประเภทที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้แก่ SET50 Index
Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold Futures, Single Stock Futures, Interest Rate Futures, USD
Futures และ RSS3 Futures ผ่ า นที ม งานที่มี ป ระสบการณ์และระบบงานสนั บ สนุ น ที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งจะช่ วยเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวให้กับบริษัทฯ
อนึ่ง การลงทุนในอนุพันธ์นั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้มีการกาหนดวงเงินรวมในการลงทุนให้เหมาะสมแก่
ฐานะทางการเงินของลูกค้า และจัดสรรวงเงินสาหรับการซื้อขายตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ลูก ค้า เพื่อ ช่ว ยให้ลู กค้ ามี การบริ หารความเสี่ยงในการลงทุ นได้อ ย่า งเหมาะสม โดยลู กค้ าสามารถส่ งค าสั่ งซื้ อขาย
หลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคาสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการทาธุรกรรม Block Trade
– Single Stock Futures ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ โดยบริษัทฯ จะมีการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรองรับการทาธุรกรรม Block Trade – Single
Stock Futures ตลอดจนซื้ อ หรื อ ขายชอร์ ต ตราสารทุ น ที่ยืม (Underlying Securities) เพื่ อ การบริห ารความเสี่ ยงของ
ธุรกรรมดังกล่าว
3.

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ดาเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่กาหนด
ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนาหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียม
คาเสนอซื้อ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อหรือควบรวมกิจการ (Merger&Acquisition) ตลอดจนการเป็น ที่
ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทารายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินโดยมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้


บริการให้คาปรึกษาในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและการปรับโครงสร้างทางการเงิน



บริการให้คาปรึกษาและเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุนให้กิจการและโครงการต่างๆ (Joint Venture)



บริการให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)



บริการให้คาปรึกษาในการประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)
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4.

บริการให้คาปรึกษาอื่นๆ อาทิ การจัดทาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ตลาดเงิน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ
และอุ ต สาหกรรมโดยรวม และการให้ ค าปรึก ษาเกี่ ยวกับ กฎระเบี ยบของสานั กงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน
ให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้แก่นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญ หุ้นกู้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน และอื่นๆ
5.

ธุรกิจค้าตราสารหนี้

บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารซื้ อ ขายตราสารหนี้ ทั้ ง ในตลาดแรกและตลาดรองแก่ ลู ก ค้ า รายบุ ค คลและลู ก ค้ า สถาบั น
ภายในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกาหนดวงเงินรวมในการลงทุนทุกประเภทแก่ลูกค้า
และจัดสรรวงเงินสาหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสารตามความต้องการของนักลงทุน การชาระราคาและวันครบ
กาหนดชาระราคาจะเป็นไปตามที่ตกลงกันในแต่ละคราว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีลงทุน
ของบริษัทฯ ด้วย
อนึ่ง คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ลักษณะตราสารหนี้ที่จะ
ลงทุน รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทฯ
และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้
6.

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นบริการที่บริษัทฯ นาเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนหรือเป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในภาวะที่ทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือระดับ ราคาหลัก ทรัพย์มีแนวโน้ม ลดลง นัก ลงทุ นสามารถขอยืม หลัก ทรัพย์จากบริษัท ฯ เพื่อนาไปขายชอร์ตใน
ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และรอซื้อ หลัก ทรั พย์นั้ นกลับคื นเมื่อระดั บราคาหลัก ทรั พย์ล ดลง จึ งนั บได้ ว่า การยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ระดับราคาหลักทรัพย์มีเสถียรภาพ และเสริมสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ไทย
บริษัทฯ ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยบริษัทฯ
ทาหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์และลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รายละเอียดโดยสรุปของบริการ เป็นดังนี้


20

บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าทาการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อ ซื้อ
หลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ที่เปิดกับบริษัทฯ โดยลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องวางหลักประกันการยืม
หลักทรัพ ย์ตามเกณฑ์ที่บ ริษัทฯ กาหนด นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ยังให้ยืม หลักทรั พย์กับลู กค้าสถาบันที่ยืม
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หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาหลักทรัพย์นั้นไปให้ยืมกับลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง หรือเพื่อบริ หาร
ความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของลูกค้า


บริษัทฯ ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมซึ่งมีหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดกับบริษัทฯ โดยวางเงินสดให้กับลูกค้า
ผู้ ใ ห้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในการยืม หลั ก ทรั พ ย์ และด ารงมู ล ค่ า หลั ก ประกั น กั บ ผู้ ใ ห้ ยื ม
หลักทรัพย์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาตลาดทุกวัน



ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะ
ได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ



สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่นามาให้ยืม ยังคงเป็นของลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งยืมหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคาสั่งยืมหลักทรัพย์
ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
7.

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (“บลจ.”) ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย โดยให้บริการทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(Selling Agent) ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงแก่ลูกค้า เนื่องจากปัจจุบัน บลจ. มีการออก
เสนอขายกองทุนรวมหลายประเภทซึ่งมีความเสี่ยงต่างๆ กัน ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มี
บริการที่ครบวงจรและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายกองทุนรวมผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคาสั่งซื้อขายด้วย
ตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
อนึ่ง บริการซื้อขายกองทุนรวมไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม
บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรม NOMURA iFUND เพื่อให้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการลงทุนในกองทุนรวม โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้


ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมได้ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย



บทวิเคราะห์และแนะนากองทุนเด่นรายสัปดาห์ (Mutual Fund Weekly Research) ที่ช่วยสรุปสถานการณ์
การลงทุนประจาสัป ดาห์ และกองทุนแนะนาในแต่ละประเภทกองทุ น โดยอ้างอิ งกับการจัดอัน ดับของ
Morningstar Rating



เปรียบเทียบผลการดาเนินการย้อนหลังระหว่างบลจ. ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่
เหมาะสมกับลูกค้า



ลงทุ นในกองทุ น รวมอย่า งสม่ าเสมอแบบอั ตโนมั ติ (NOMURA Automatic Dollar Cost Average) ซึ่งเป็ น
บริการที่ช่วยสร้างวินัยในการลงทุนให้กับลูกค้า รวมถึงช่วยให้ลูกค้ามีการจัดการการลงทุนแบบ Dollar Cost
Average
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ซื้อขายกองทุนรวมอัตโนมัติ รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (NOMURA Automatic Stock to Fund) ซึ่งเป็น
บริการที่ช่วยเชื่อมต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และกองทุนรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์
สูงสุด



ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบลจ. ได้ในที่เดียว (Consolidated Portfolio)



ค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New Initial Public Offering: IPO) ได้ทุกวัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

รายงานประจ�ำปี 2559

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
นโยบายการตลาดและสภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นดังนี้

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริ ษั ทฯ ยังคงมุ่ งเน้ น ที่จ ะเป็น บริ ษัท หลัก ทรั พย์ชั้ น นาของประเทศ ที่ใ ห้ บริ ก ารครบวงจร มี คุ ณ ภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์และระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพสูงและครอบคลุมบริษัทจดทะเบียน/อุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ อันจะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
เพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้
ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นเมื่อ เปรียบเทียบกับ
ปี 2558 โดยพิ จารณาจากมูลค่ าการซื้ อขายเฉลี่ยต่อวั นของตลาดหลั กทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)
ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 44.30 พันล้านบาท ในปี 2558 เป็น 52.53 พันล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19
โดยมีสาเหตุหลักจากทิศทางภู มิภาคเอเซียและเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ มีการฟื้นตัวขึ้นจากภายในที่ดีกว่าฝั่งประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งหนุนให้กระแสเงินไหลกลับเข้าสู่ภูมิภาคเอเซียและไทย
ดัชนีปิดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวจากที่ระดับ 1,288.02 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ระดับ 1,542.94 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2559 ได้แก่
1.

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย (Gross Domestic Product:
GDP) คงขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2559 ซึ่งขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่เติบโตร้อยละ 2.8 โดยเศรษฐกิจที่
ขยายตั วสูงขึ้น เกิดขึ้น ในเกือ บทุกองค์ประกอบ ยกเว้นการลงทุน ภาคเอกชนที่ยังฟื้นตัว ช้า กล่ าวคือ การเติ บโตทาง
เศรษฐกิจ นาโดยลงทุนภาครัฐ ที่ขยายตัวร้อยละ 9.3 รองลงมาคือการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ปริมาณการ
ส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 การอุปโภคภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลงเป็น
ปีที่สี่ติดต่อกันในอัตราร้อยละ 0.6
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อพิจารณาจากเงินเฟ้อและดุลบัญชีเดินสะพัด กล่าวคือ
เงินเฟ้อทั่วไปกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในปี 2559 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2558 ด้านดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลสูงถึง 46.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกา หรือคงคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ สูงกว่าของปี 2558 ที่เกินดุลร้อยละ 8.2 ของ GDP
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ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.2 เท่าของปี
2559 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะจากภาครัฐ เป็นสาคัญ กล่าวคือ คาดการณ์ว่าการลงทุน
ภาครัฐทั้งการลงทุนผ่านงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเงินนอกงบประมาณ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 และการบริโภค
ภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.6 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนจะ
กลับมาขยายตัวร้อยละ 1.6 ส่วนการส่งออกสินค้าและบริการจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.6 ด้า นเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อไป เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็นช่วง
ล่างของเป้าหมายร้อยละ 1.5-4.0 ของธนาคารแห่งประเทศไทย และดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะเกินดุลจานวน 26.9
พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
2.

แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2560

บริ ษั ท ฯ คาดการณ์ ว่า การใช้ จ่ า ยของภาครั ฐโดยเฉพาะอย่า งยิ่งการลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน จะเป็ น แรง
ขับเคลื่อนหลักให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่องในปี 2560
นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ
1.50 เนื่องจากเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงอยู่ในระดับล่างของกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เศรษฐกิจ
ไทยยังเผชิญความไม่แน่นอน โดยเฉพาะจากภายนอก ซึ่งรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง และความ
ไม่แน่นอนของการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทย
ณ ปัจจุบันยังเป็นบวก และแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวทั้งในและต่างประเทศยังอยู่ในระดับต่า
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้กาไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 ยังเติบโตต่อเนื่องที่ระดับ 105 บาท
ต่อหุ้น หรือ เติบโตราวร้อยละ 12.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่เติบโตสูงร้อยละ 35.8 จากฐานที่ต่าเนื่องจากราคา
พลังงานที่หดตัวลงรุนแรงในปีก่อนหน้า
3.

สภาพการแข่งขันในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2555 ทาให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งทา
ให้ในปี 2559 ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกระจายตัวมากขึ้น และส่งผลให้ บริษัทสมาชิกที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันลดลงจากปี 2558
อนึ่ง ผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านสารสนเทศและงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่
มีคุณภาพ การให้วงเงินในการซื้อหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าราย
ใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ โดยมีผู้ประกอบการบางรายที่ใช้กลยุทธ์ราคาต่ามากในการดึงดูดนักลงทุน
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
รายงานประจ�ำปี 2559

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)

เปลี่ยนแปลง

12,259.77
50.24

9,997.37
41.14

2,262.40
9.10

1,552.64
1,224.83
1,542.94

1,615.89
1,261.66
1,288.02

(63.25)
(36.83)
254.92

(3.91)
(2.92)
19.79

3.04
18.55
15,079.27

3.36
22.57
12,282.75

(0.32)
(4.02)
2,796.52

(9.52)
(17.81)
22.77

1,879
522
11

1,646
517
23

233
5
(12)

14.16
0.97
(52.17)

มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)

556.49
2.28

768.10
3.16

(211.61)
(0.88)

(27.55)
(27.85)

ดัชนีตลาด mai (จุด)
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีต่าสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี

616.27
490.09
616.27

801.35
504.56
522.62

(185.08)
(14.47)
93.65

(23.10)
(2.87)
17.92

อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (ร้อยละ)
อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)

1.24
63.27
425.36

1.00
52.94
323.48

0.24
10.33
101.88

24.00
19.51
31.49

178
134
13

166
122
13

12
12
-

7.23
9.84
-

จานวน

ร้อยละ

ข้อมูลตลาด SET
มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)
ดัชนีตลาด SET (จุด)
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีต่าสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (ร้อยละ)
อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)
หลักทรัพย์จดทะเบียน
จานวนหลักทรัพย์
จานวนบริษัท
จานวนบริษัททีเ่ ข้าจดทะเบียนใหม่

22.63
22.12

ข้อมูลตลาด mai

หลักทรัพย์จดทะเบียน
จานวนหลักทรัพย์
จานวนบริษัท
จานวนบริษัททีเ่ ข้าจดทะเบียนใหม่

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (http://www.set.or.th)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัทสมาชิกที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับ
ในปี 2559 บริ ษั ท สมาชิ ก ในธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ที่ มี มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) สูงสุด 5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ
29.13 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งหมด โดยมีสัดส่วนลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 30.02
สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์มีการกระจายตัวมากขึ้นภายในบริษัทสมาชิก
ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ
ในปี 2559 บริษัทฯ มี มูลค่าการซื้อขายในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 อย่างไรก็ตาม มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.98 ซึ่งคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2558 และมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ใน
ลาดับที่ 15 ซึ่งต่าลงจากลาดับที่ 13 ในปี 2558 จากผู้ประกอบการ 36 ราย เท่ากันทั้ง 2 ปี
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์*
(ล้านบาท)
- ของตลาดหลักทรัพย์ฯ**
- ของบริษัทฯ**
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ) **

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
11,468,572
683,904
2.98

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
9,774,699
582,227
2.98

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
10,172,620
578,083
2.84

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ
* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามประเภทลูกค้าในปี 2559 พบว่า โครงสร้าง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ของบริ ษั ท ฯ ยั ง คงเป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า รายบุ ค คล ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 63.49 ปรั บ ตั ว ลดลงจาก
ปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 71.29 รองลงมาเป็นลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 23.99 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี
2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.32 ตามด้วยกลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 12.52 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 9.39
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
แยกตามประเภทลูกค้า*
(ล้านบาท)
- ลูกค้ารายบุคคล
- ลูกค้าสถาบันในประเทศ
- ลูกค้าต่างประเทศ
รวม**

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
มูลค่า
ร้อยละ
434,198
63.49
85,625
12.52
164,081
23.99
683,904
100.00

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
มูลค่า
ร้อยละ
415,095
71.29
54,600
9.39
112,532
19.32
582,227
100.00

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
มูลค่า
ร้อยละ
402,041
69.55
62,653
10.84
113,389
19.61
578,083 100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
รายงานประจ�ำปี 2559

เมื่อพิ จารณาข้อ มูล มู ลค่าการซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์ของบริษั ทฯ แยกตามลั กษณะการซื้อขายในปี 2559 พบว่ า
การซื้อขายผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนร้อยละ 46.01 ปรับตัว เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ
44.19 ส่วนที่เหลือเป็นการซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายแบบปกติ (ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ) ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 53.99 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 55.81
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
แยกตามลักษณะการซื้อขาย*
(ล้านบาท)
อินเทอร์เน็ต
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม
แบบปกติ
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม
รวมทั้งสิ้น**

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
มูลค่า
ร้อยละ

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
มูลค่า
ร้อยละ

187,407
127,751
315,158

27.36
18.65
46.01

163,036
94,348
257,384

27.99
16.20
44.19

345,253
24,579
369,832
684,990

50.40
3.59
53.99
100.00

303,414
21,686
325,100
582,484

52.09
3.72
55.81
100.00

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
มูลค่า
ร้อยละ
165,533
86,460
251,993

28.61
14.94
43.55

290,254
50.17
36,302
6.28
326,556 56.45
578,549 100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามประเภทบัญชีซื้อขายในปี 2559 พบว่า การ
ซื้อขายผ่านบัญชีเงินสดมีสัดส่วนร้อยละ 77.76 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 80.08 ส่วนที่เหลือเป็นการซื้อ
ขายผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.24 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.92
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
แยกตามประเภทบัญชีซื้อขาย*
(ล้านบาท)
บัญชีเงินสด
- อินเทอร์เน็ต
- แบบปกติ
รวม
บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- อินเทอร์เน็ต
- แบบปกติ
รวม
รวมทั้งสิ้น**

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
มูลค่า
ร้อยละ

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
มูลค่า
ร้อยละ

187,407
345,253
532,660

27.36
50.40
77.76

163,036
303,414
466,450

27.99
52.09
80.08

127,751
24,579
152,330
684,990

18.65
3.59
22.24
100.00

94,348
21,686
116,034
582,484

16.20
3.72
19.92
100.00

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
มูลค่า
ร้อยละ
165,533
290,254
455,787

28.61
50.17
78.78

86,460
14.94
36,302
6.28
122,762 21.22
578,549 100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในปี 2559 บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ในธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อย่างไรก็ตาม มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 1.20 ปรับตัวลดลงจาก
ร้อยละ 1.42 ในปี 2558
ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
(สัญญา)
- ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
- ของบริษัทฯ
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ)

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
69,576,164
1,669,343
1.20

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
48,538,899
1,376,829
1.42

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
36,021,150
870,109
1.21

ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2559 มี บริ ษัท และหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนเข้ าใหม่ใ นตลาดหลัก ทรั พย์ฯ ทั้งสิ้น จานวน 27 หลัก ทรั พ ย์
โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ (Initial Public Offering: IPO) รวม 157,766 ล้านบาท ลดลงจาก 289,322
ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 45 ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ผันผวนในปี 2559
ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้บริการในการเป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) จานวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน) มูลค่ารวม
288 ล้านบาท บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) มูลค่ารวม 232 ล้านบาท และบริษัท ออลล่า จากัด (มหาชน)
มูลค่ารวม 432 ล้ านบาท ซึ่งทั้งหมดได้รับ การตอบรับที่ดีจากนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เป็นผู้ร่วมจัดจาหน่าย
หลั ก ทรัพ ย์หุ้ น สามั ญ อี กจ านวน 8 รายการ รวมทั้ งสิ้ น เป็ น 11 รายการ พร้ อมทั้ งให้บ ริ ก ารเป็ น ผู้ จัด จ าหน่า ยและ
รับประกันการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เอกชนอีกจานวน 16 รายการ
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ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ มีการดาเนินกลยุทธ์หลัก คือ การจัดหาตราสารหนี้ให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เลือกใช้ตราสารหนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเงินทุน หรือนักลงทุนที่ สนใจ
ลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าตราสารหนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่า
ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2559 ภาวะดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่าต่อเนื่องจากปี 2558 ส่งผลให้ตลาดซื้อขายตราสารหนี้ในปี
2559 มีการแข่งขันสูงขึ้นและมีความผันผวนเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2558 โดยมีกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัท
หลักทรัพย์ใหม่เข้ามาดาเนินงานและแข่งขันในธุรกิจนี้มากขึ้น
ในปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภาคเอกชนจะมีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินลดลง เนื่องจากมี
บริษัทเอกชนผิดนัดชาระหนี้ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทั้งในรูปของหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange) ซึ่ งส่ งผลให้ ค วามเชื่ อ มั่ นของนั ก ลงทุ น ที่ ลงทุ น ในตราสารหนี้ ล ดลงอย่า งมี นั ยส าคั ญ อย่า งไรก็ ดี
ภาคเอกชนยังคงมีแผนในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวและฟื้นความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนกลับมาในตลาดตราสารหนี้ ท่ามกลางภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่า
ส่วนแบ่งตลาดสาหรับธุรกิจค้าตราสารหนี้
ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดทั้งหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
ลดลงจากปี 2558 สืบเนื่องจากมีผใู้ ห้บริการในตลาดตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้นทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัท
หลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดซื้อขายหุ้นกู้เอกชนในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งเป็น
อันดับเดียวกันกับปี 2558 ในขณะที่มีส่วนแบ่งตลาดซื้อขายตั๋วแลกเงินในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ อยู่ในอันดับที่ 3 ลดลง
จากปี 2558 ที่อยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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หุ้นกู้เอกชน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีมูลค่าซื้อขายหุ้นกู้เอกชนจานวน 7,166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 จากปี 2558 ซึ่งมี
มูลค่าซื้อขายจานวน 11,842 ล้านบาท
เมื่อเทียบส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับ
ปี 2558 อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดปรับตัวลดลงจากร้อยละ 11.57 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 7.73 ในปี 2559
หุ้นกู้เอกชน
(Corporate Debenture)
มูลค่าการซื้อขาย
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
7,166 ล้านบาท
อันดับ 2
ร้อยละ 7.73

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
11,842 ล้านบาท
อันดับ 2
ร้อยละ 11.57

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
14,030 ล้านบาท
อันดับ 2
ร้อยละ 15.19

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตั๋วแลกเงิน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีมูลค่าซื้อขายตั๋วแลกเงินจานวน 43,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จากปี 2558 ซึ่ง
มีมูลค่าซื้อขายจานวน 42,930 ล้านบาท
เมื่อเทียบส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 17.77 ซึ่งปรับตัวลดลงจากปี 2558 ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.78
ตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange)
มูลค่าการซื้อขาย
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษทั หลักทรัพย์

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
43,035 ล้านบาท
อันดับ 3
ร้อยละ 17.77

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
42,930 ล้านบาท
อันดับ 1
ร้อยละ 20.78

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
27,192 ล้านบาท
อันดับ 3
ร้อยละ 20.27

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending Business: SBL)
ในปี 2559 บริษัทฯ คงดาเนินนโยบายการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานในการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อ
ขายชอร์ต ให้เป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มผู้ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นการจัดอบรมเพื่อให้
ความรู้แก่ลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปเกี่ยวกับบริการ SBL การใช้บริการ SBL ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ Application
รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนโดยการใช้บริการ SBL ซึ่งมีการจัดอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2559
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนโดยการใช้บริการ SBL
ให้กับทีป่ รึกษาทางการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการให้บริการลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดอบรมไม่ได้เป็นเพียงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้าและนักลงทุน แต่ยังเป็นช่องทางในการขยายฐาน
ลูกค้าของบริษัทฯ ได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ และลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ตามลาดับ และทาให้บริษัทฯ มีมูลค่าการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 25
สาหรับปี 2560 บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบงาน SBL อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงาน SBL สามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และครอบคลุมไปยังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่นของลูกค้าได้
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นโยบายการจั
นทุหนารความเสี
การบริ่ยหง และการด
ารความเสี
่ นงกองทุน
นโยบายการจัดหาเงิดนหาเงิ
ทุน การบริ
ารงเงิย
และการดำ�รงเงินกองทุน
1.

นโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาเงินทุนโดยคานึงถึงสถานการณ์ทางการเงินภายในประเทศและของโลก ความเสี่ยง
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาในการชาระเงินคืน ความสัมพันธ์ทางการค้า
ตลอดจนความต้องการและลักษณะของการใช้เงินทุน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการจั ด หาเงิ น ทุ น จากเงิ น กู้ ยืม ทั้ งระยะสั้ น และระยะยาวให้ เ หมาะสมกั บ สภาพคล่ อ ง
สถานการณ์ทางการเงิน และต้นทุนทางการเงิน โดยพิจารณากู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการ
จัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศเต็มจานวน
ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
มีแนวโน้มต่าลงและได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถเริ่ม
การจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้กับนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ อายุไม่เกิน
270 วัน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีมูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวเป็นอย่างดี
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนโดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากมีความ
เหมาะสมทั้ ง อั ต ราดอกเบี้ ย และระยะเวลา อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ สถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ
ส่วนเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงิน บริษัทฯ มีเพียงการชาระเงินคืนผู้ทรงตั๋วตามกาหนด จึงทาให้บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมในรูปตั๋ว
แลกเงินระยะสั้นคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับแหล่งเงินทุนอื่น
บริษัทฯ จึงขยายระยะเวลาในการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี โดย
คงมูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมีระยะเวลาในการเสนอขายระหว่างวันที่
8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ ตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นภายในประเทศที่ F1+(tha) และ
บริษัทฯ (ผู้ออกตั๋วแลกเงิน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวภายในประเทศที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้ม
อันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ภายในประเทศที่ F1+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์
เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปี 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ฯ มี ส่ วนของผู้ถือ หุ้น จานวน 5,485 ล้านบาท และเงินกู้ยืมรวมจานวน
2,050 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศทั้งจานวน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริม
สภาพคล่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ สถาบันการเงินในต่างประเทศ
และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน คงเหลืออยู่อีกจานวนหนึ่ง

32

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายการจัดหาเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการดารงเงินกองทุน
รายงานประจ�ำปี 2559

2.

นโยบายการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นใน
การดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

3.

1.

ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อ เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ต กลงกั น ไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ภาระผู ก พั น และหนี้ สิ น ที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ มี เ หตุ ท าให้ ผิ ด นั ด ช าระหนี้
บริษั ทฯ จะแจ้ งให้ เจ้ าหนี้ทราบโดยไม่ ปกปิดข้ อเท็จจริง เพื่ อร่ วมกันพิ จารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้
หลักความสมเหตุสมผล

2.

บริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ให้ มี โ ครงสร้ า งที่ เ หมาะสม เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยมี
ความเสี่ยงและต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

3.

รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ

4.

ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยื นในระยะยาว และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ
กับเจ้าหนี้

นโยบายการดารงเงินกองทุน

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายด ารงเงิ น กองทุ น สภาพคล่ อ งสุ ท ธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ตามเกณฑ์ ก ารด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ คือ ไม่ต่ากว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 7 ของ
หนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจานวน 4,924.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
121.05 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขั้นต่า
ตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสีย่ ง
ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สภาพเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาจส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของเงินทุน
และความเชื่ อมั่ นของนัก ลงทุ นต่ อ การลงทุนในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ดังนั้น ในภาวะที่ ส ภาพการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนและไม่เอื้อต่อการลงทุน อาจส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่า นายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รวมไปถึงรายได้จาก
ฝ่ายวาณิชธนกิจ โดยเฉพาะจากการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายปรับโครงสร้างรายได้ จากการดาเนินธุรกิจ โดยไม่เน้นการพึ่งพารายได้จ ากสายงานใด
สายงานหนึ่งเป็นหลัก อีกทั้งมีแนวทางในการขยายการดาเนินงานไปยังธุรกิจที่หลากหลายที่นอกเหนือไปจากธุรกิจ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ อาทิ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได้ค่านายหน้า
จากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้จากฝ่ายวาณิชธนกิจที่อาจมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความผัน ผวนของตลาดหลัก ทรั พย์ฯ อาจมี ผลต่ อระดับ ราคาของเงิน ลงทุ นของบริษัท ฯ ซึ่งเป็นตราสารทุน ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจทาให้เกิดขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็น
ราคาตลาดได้
อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายไม่ลงทุนเพื่อตนเองในตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อ
ธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ซึ่งบริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลงทุน
เต็มจานวน
2.

ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในธุรกิจหลักทรัพย์

การประกาศการเปิ ด เสรี ใ บอนุ ญ าตนายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละค่ า ธรรมเนี ย มซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ โ ดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2555 ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไร
ของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งระบบ รวมถึงก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์จากการเข้ามา
ของบริษัทหลักทรัพย์เข้าใหม่
บริษัทฯ ตระหนักในความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งใน
เชิงความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เช่น การกระจายโครงสร้างรายได้ไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การปรับปรุงคุณภาพของบทวิจัยหลักทรัพย์ การปรับปรุง ระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณภาพการให้บริการของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ
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3.

ความเสี่ยงจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ มีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
เพียงพอและครบถ้วนต่อสาธารณชน ทั้งในกรณีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์เป็น
หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ยน การเข้ า ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ครอบง ากิ จ การ หรื อ ในการให้ ค วามเห็ น ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในการเข้าทารายการต่างๆ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เช่น การเข้าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทาคาเสนอซื้อ การควบรวมกิจการ เป็นต้น
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญอย่างมากในการเลือกสรรลูกค้า โดยจะทาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อใช้ใน
การประเมินลูกค้าก่อนพิจารณารับงาน โดยได้กาหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Due Diligence) อย่างรัดกุม
รวมไปถึงการจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการและผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4.

ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการรับ
หลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจาหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากการรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพ ย์ใน
จานวนและราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเนื่องจากความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตรา
ดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลทาให้นักลงทุนตัดสินใจไม่จองซื้อหลักทรัพย์
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น บริ ษั ท ฯ จะท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของบริ ษั ท ผู้ เสนอขาย
หลักทรัพย์อย่างละเอียด ด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบถึงลักษณะธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งผลการดาเนินงาน
และแนวโน้มการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกาหนดของหลักทรัพย์ที่
บริษัทฯ จะรับประกันการจัดจาหน่าย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาและประเมินความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุน ว่ามีความต้องการที่จะซื้อ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับเป็นผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายหลักทรัพย์ต่อไป
5.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่มีความรู้ความ
ชานาญ โดยเฉพาะที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
อนึ่ง บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการกาหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และด้านการให้บริการ
ตลอดจนเน้นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor อย่างต่อเนื่อง
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6.

ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้

บริษัทฯ มีลูกหนี้จากหลายธุรกิจ ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การให้บริการ และ
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางปฏิบัติเดียวกันในการบริหารความ
เสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้ กล่าวคือ

1. การรู้จักลูกค้าและคัดเลือกลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะต้องทาความรู้จักลูกค้าเพื่อสามารถประเมิน
ฐานะการเงินของลูกค้า กาหนดธุรกรรมที่เหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจ และกาหนดวงเงินที่เหมาะสมกับ
ฐานะการเงินและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้
อย่างเหมาะสม
2. การทบทวนสถานะของลูกค้าและหลักประกันเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อขาย
ผ่านบัญชีเครดิตบาลานซ์ ซึ่งจะเป็นหลักประกันลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จะต้องมีการทบทวน
และติดตามฐานะการเงินอย่างสม่าเสมอ
3. การให้บริการที่ดี โดยมีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายแก่ลูกค้า
4. การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การกากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ด้วยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นและการกากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างสม่าเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยง
อันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้
7.

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ต้องปฏิ บัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่ น พระราชบั ญญัติป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมทั้ ง
ประกาศและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในหลายกรณีอาจทาให้บริษัทฯ
ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงขึ้น และในบางกรณีอาจทาให้ธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น
และมีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น
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ความเสี่ยงด้านการเงิน
1.

ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุน

บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
เพิ่ ม อ านาจซื้ อ ของลู ก ค้ า และเพิ่ ม สภาพคล่ อ งในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า อั น มี ผ ลต่ อ สภาพคล่ อ งของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งการดาเนินธุรกิจค้าตราสารหนี้ ทาให้บริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง จึงมีความ
จาเป็นในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนโดยคานึงถึงสถานการณ์ทางการเงินทั้งในประเทศและของโลก ความเสี่ยง
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาในการชาระเงินคืน ความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนความต้องการ
และลักษณะของการใช้เงินทุน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการจั ด หาเงิ น ทุ น จากเงิ น กู้ ยืม ทั้ งระยะสั้ น และระยะยาวให้ เ หมาะสมกั บ สภาพคล่ อ ง
สถานการณ์ทางการเงิน และต้นทุนทางการเงิน โดยพิจารณากู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการ
จัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศเต็มจานวน
2.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จึงมีการพิจารณาสัดส่วนเงินทุน
ให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อนึ่ง บริษัทฯ มีการลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจค้าตราสารหนี้ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทาให้เกิดขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นราคาตลาดได้ บริษัทฯ จึงมี
นโยบายบริหารความเสี่ยงของธุรกิจค้าตราสารหนี้ด้วยการกาหนดอันดับตราสารหนี้ที่สามารถลงทุนได้ ตลอดจนการ
พิจารณาฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ระยะเวลาเวลาการถือครอง และวงเงินในการลงทุน
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ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
1.

ความเสี่ยงในการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน

ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่
คือ กลุม่ โนมูระ ซึ่งถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าว ทาให้กลุ่มโนมูระมีอานาจในการควบคุม
บริษัทฯ และอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มโนมูระเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุ่มโนมูระยังทาให้โอกาสที่บริษัทฯ จะถูก
ครอบงากิจการ (Take over) โดยบุคคลอื่น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มโนมูระแม้ว่าผู้ถือหุ้น
กลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่ทาให้มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบไปด้วย
กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
กรรมการจากบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่กาหนดให้ มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้
อย่างอิสระ ในการนี้ ทาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ

2.

ความเสี่ยงและผลกระทบจากการที่หุ้นมี Free Float ต่า

การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นส่วนสาคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัว
และได้ราคาที่เหมาะสม และทาให้เกิดความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบี ยน
สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยสะดวก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนดารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียนต้อง
มีจานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ที่ บจ/ร 01-07 เรื่ อ ง การด ารงสถานะเป็ น บริ ษัท จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2544 อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่ง
บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จัดทาขึ้น จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทจดทะเบียน
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ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งและให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินการแก้ไขการกระจายหุ้นภายใน 1 ปี
นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาในการนาส่งรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่งในกรณีที่บริษัทจดทะเบียน
ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเป็นการทั่วไป และนามาตรการคิด
ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ส่ ว นเพิ่ ม ที่ น อกเหนื อ จากค่ า ธรรมเนี ยมปกติ ม าใช้ บั ง คั บ โดยบริ ษั ท จดทะเบี ยนจะต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มเมื่อบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดารงอัตรา Free Float ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเป็นปีที่ 2
ขึ้นไป สาหรับอัตราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจานวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนกว่าบริษัทจดทะเบียน
จะดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 กลุ่มโนมูระซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ จานวนทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทาให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเหลือเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระ
แล้วของบริษัทฯ และส่งผลทาให้มีหุ้นของบริษัทฯ ที่สามารถซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Free Float) ค่อนข้าง
ต่า หรือเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ลงทุนทั่วไปอาจไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ปกติ ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายย่อยจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ
นอกจากนี้ ยังอาจมีผ ลกระทบต่ อการเป็น บริษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ของบริษัท ฯ และบริ ษัท ฯ
มีความเสี่ยงในการถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มจากการไม่สามารถดารงอัตรา Free Float
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
อนึ่ง ในปี 2559 บริษั ทฯ มีภาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ส่วนเพิ่ มที่ชาระแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น จานวนเงิ น
ประมาณ 0.60 ล้านบาท จากการไม่สามารถดารงอัตรา Free Float ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ได้แก่ คดีอาญาที่
บริษัทฯ ถูกฟ้องโดยโจทก์ซึ่งเป็นเอกชนในข้อหาฉ้อโกงและความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยไม่มีการเรียกร้องหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแต่ประการใด คดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกสารองเผื่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท:

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เลขทะเบียน บมจ.:

0107537000653

ประเภทธุรกิจ:

ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมำชิกหมำยเลขที่ 14 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
เป็นสมำชิ กของตลำดสัญ ญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ฯ ซึ่ งมีธุ รกิจหลัก คือ ธุรกิ จ
นำยหน้ ำ ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ กำรเป็ น ตั ว แทนซื้ อ ขำยสั ญ ญำซื้ อ ขำย
ล่ ว งหน้ ำ ธุ ร กิ จ กำรเป็ น ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น ธุ ร กิ จ กำรจั ด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรั พย์ ธุ รกิจค้ำ ตรำสำรหนี้ ธุรกิจ กำรยืม และให้ยืมหลั กทรัพ ย์ และ
ธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่:

25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

ทุนจดทะเบียน:

2,150,469,000 บำท

ทุนเรียกชำระแล้ว:

2,150,469,000 บำท

ชนิดของหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด:

หุ้นสำมัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด:

2,150,469,000 หุ้น

โทรศัพท์:

+66(0) 2638 5000

โทรสำร:

+66(0) 2287 6001

NOMURA DIRECT:

+66(0) 2638 5500

เว็บไซต์บริษัท:

www.nomuradirect.com

+66(0) 2287 6000

CNS Convention Center
21/3 อำคำรไทยวำ ชั้น G ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์:
เว็บไซต์:

+66(0) 2638 5200
+66(0) 2287 6200
www.nomuradirect.com/startup_access
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สำนักงำนสำขำ
เขตกรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนสำขำ - บำงนำ:

589/111 อำคำรเซ็นทรัลซิตี้ทำวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 19 ถนนบำงนำ-ตรำด
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - พระปิ่นเกล้ำ:

+66(0) 2638 5950
+66(0) 2884 9064

+66(0) 2287 6950
+66(0) 2884 9067

123 อำคำรซันทำวเวอร์ส อำคำรบี ชั้น 23 ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - บำงแค**:

+66(0) 2745 6221

7/129 อำคำรสำนักงำนเซ็นทรัลพลำซ่ำปิ่นเกล้ำ ชั้น 9 ห้อง 902
ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร
10700
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - วิภำวดีรังสิต:

+66(0) 2725 8600
+66(0) 2745 6220

+66(0) 2638 5920
+66(0) 2617 7800

+66(0) 2287 6920

1871 วิคตอเรีย กำร์เด้นส์ ชั้น 2 ห้อง A205 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์:
โทรสำร:

+66(0) 2638 5280
+66(0) 2421 6025

+66(0) 2287 6280

หมำยเหตุ:
*ศูนย์กำรเรียนรู้ (NOMURA Learning Center)
**ศูนย์บริกำรนักลงทุน (NOMURA Service Center)
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ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงำนสำขำ - ขอนแก่น*:

999 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - อุดรธำนี*:

+66(0) 4213 6174
+66(0) 4213 6176

+66(0) 4213 6175

1184 โครงกำร Hip park ห้อง 26 Zone C ชั้น 2 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - อุบลรำชธำนี**:

+66(0) 4322 6541

88 โครงกำร UD Town ห้อง N203 THE NEXT ZONE ชั้น 2 ถนนทองใหญ่
ตำบลหมำกแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - นครรำชสีมำ*:

+66(0) 4322 6540
+66(0) 4322 6542

+66(0) 4424 8526
+66(0) 4424 8528

+66(0) 4424 8527

15/4 อำคำรสำนักงำนโครงกำรอุบลสแควร์ ห้อง F101B/C ถนนธรรมวิถี 4
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

+66(0) 4531 5326
+66(0) 4531 5328

+66(0) 4531 5327

ภำคเหนือ
สำนักงำนสำขำ - เชียงรำย*:

353/19 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57100
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - เชียงใหม่*:

+66(0) 5371 1972
+66(0) 5371 1974

+66(0) 5371 1973

30 ปันนำ เพลส ห้อง 5 ชั้น 1 ถนนนิมมำนเหมินทร์ ซอย 6 ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
โทรสำร:

+66(0) 5321 0834
+66(0) 5321 0841

+66(0) 5321 0835

หมำยเหตุ:
*ศูนย์กำรเรียนรู้ (NOMURA Learning Center)
**ศูนย์บริกำรนักลงทุน (NOMURA Service Center)
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ภำคกลำง
สำนักงำนสำขำ - อยุธยำ*:

126 อยุธยำซิตี้พำร์ค ห้อง GC-11 หมู่ 3 ถนนสำยเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - สระบุร*ี :

+66(0) 3580 1921

179/5 ห้ำงสรรพสินค้ำสุขอนันต์ ปำร์ค ห้อง PZ12-031 ถนนสุดบรรทัด
ตำบลปำกเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - นครสวรรค์*:

+66(0) 3580 1920
+66(0) 3580 1922

+66(0) 3671 1929
+66(0) 3671 1931

+66(0) 3671 1930

26/3-4 โครงกำรวิถีเทพ-ซิตี้วอล์ค ห้อง 2F003-004 ชั้น 2 ถนนสวรรค์วิถี
ตำบลปำกน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

+66(0) 5622 3947
+66(0) 5622 3949

+66(0) 5622 3948

ภำคใต้
สำนักงำนสำขำ - ภูเก็ต*:

262/9 ถนนเยำวรำช ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - หำดใหญ่*:

+66(0) 7621 4422
+66(0) 7621 4424

+66(0) 7621 4423

2 ซอย 19 ถนนเพชรเกษม ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
90110
โทรศัพท์:
โทรสำร:

+66(0) 7422 1542
+66(0) 7422 1544

+66(0) 7422 1543

ภำคตะวันออก
สำนักงำนสำขำ - ระยอง**:

351-351/1 อำคำรทีเอสเค ปำร์ค ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

+66(0) 3802 0030
+66(0) 3802 0032

+66(0) 3802 0031

หมำยเหตุ:
*ศูนย์กำรเรียนรู้ (NOMURA Learning Center)
**ศูนย์บริกำรนักลงทุน (NOMURA Service Center)
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บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์:
โทรสำร:
SET Call Center:
E-Mail:
เว็บไซต์:

+66(0) 2009 9000
+66(0) 2009 9991
+66(0) 2009 9999
SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
โดยนำงสำวรัตนำ จำละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 3734
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์:
โทรสำร:
E-Mail:
เว็บไซต์:

+66(0) 2264 0777 +66(0) 2264 9090
+66(0) 2264 0789
EY.Thailand@th.ey.com
www.ey.com

ข้อมูลสำคัญอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
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รายงานประจ�ำปี 2559

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
1.

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,150,469,000 บำท เรียกชำระแล้วจำนวน 2,150,469,000 บำท เป็นหุ้น
สำมัญทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนำคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ถือครองโดย
ชำวต่ำงชำติรวมร้อยละ 86.08 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
2.

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ

ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ออก
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (“NVDR”) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิงจำนวน
8,068,956 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจำนวน
148,099 หุ้น หรือลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับ NVDR ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2558 จำนวน 8,217,055 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทำงกำรเงินเหมือนกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ แต่จะไม่สำมำรถ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับกำรเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจำก
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
อนึ่ง จำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรนำไปออก NVDR อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ ผู้ ล งทุ น สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนหุ้ น สำมั ญ ที่ เ ปลี่ ย นเป็ น NVDR ได้ จ ำกเว็ บ ไซต์ ข องตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
(http://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do)
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ผู้ถือหุ้น
1.

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด
รำยชื่ อ และสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ของกลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ถื อ ครองสู ง สุ ด ที่ มี ชื่ อ ปรำกฏตำมทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd.2
นำยวชิระ ทยำนำรำพร
นำงขันทอง อุดมมหันติสุข
นำยมงคล อุดมเพชรำภรณ์
นำยชำตรี โสภณพนิช
นำยพีระ ปัทมวรกุลชัย
นำยระบิล โสภณพนิช
รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

จำนวนหุ้น
(หุ้น)
1,844,659,931
35,555,500
20,000,000
16,688,800
14,193,000
14,061,000
13,563,000
1,958,721,231

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
85.78
1.65
0.93
0.78
0.66
0.65
0.63
91.08

1

ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุดที่เป็นปัจจุบัน ได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ก่อนกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี

2

อ้ำงอิงจำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ Nomura Holdings, Inc. ตำมที่เปิดเผยในเอกสำรเผยแพร่ (SEC Filings) ของ Nomura Holdings, Inc.
(Form 20-F) ซึ่งเป็นข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Nomura Holdings, Inc. 3,4 (ที่มำ: http://www.nomuraholdings.com/investor/library/sec/)

3

ข้อ มูลหลั กทรั พ ย์ของ Nomura Holdings, Inc. ณ วั น ที่ 30 กันยำยน 2559 ซึ่ งเป็นข้อ มูล ล่ ำ สุดที่ถู กเปิด เผยในเว็ บ ไซต์ข อง Nomura
Holdings, Inc. เป็นดังนี้

ตลำดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก
จำนวนผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นขั้นต่ำต่อหน่วยกำรซื้อขำย

หุ้นสำมัญของ Nomura Holdings, Inc. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว
ตลำดหลักทรัพย์นำโกย่ำ และตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในรูปของ
American Depositary Shares (ADSs) ในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ นิว ยอร์ ค (ADS หนึ่ งหุ้ น แทนหุ้ น
สำมัญหนึ่งหุ้น)
หุ้นสำมัญ 3,822,562,601 หุ้น
421,442 รำย
100 หุ้น

ที่มำ: www.nomuraholdings.com/investor/shareholders
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4

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยำยน 25595 ซึ่งเป็นข้อมูลล่ำสุดที่ถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของ
Nomura Holdings, Inc. มีดังนี้
จำนวนหุ้น
(พันหุ้น)

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)

1.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223

192,815

5.04

2.

Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)

151,972

3.97

3.

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)

120,629

3.15

4.

Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9)

64,864

1.69

5.

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10

52,906

1.38

6.

Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 7)

51,952

1.35

7.

STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234

49,772

1.3

8.

Barclays PLC

42,000

1.09

40,785

1.06

39,445

1.03

807,140

21.06

9. NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENTION FUNDS
10. NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS
INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
5

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock 266,554 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรำยชื่อของผู้ถือหุ้น 10 อันดับ
แรกข้ำงต้น

ที่มำ: http://www.nomuraholdings.com/investor/shareholders/stock.html

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ภำยใต้กำรถือหุ้นของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd.
ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุด ณ วันที่ 24 มีนำคม 2559 คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม
ทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ โดยส่งผู้บริหำร
จำนวน 4 ท่ำน เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ แบ่งเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหำรจำนวน 2 ท่ำน
2.

กำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทฯ ไม่มีกำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอืน่ อย่ำงมีสำระสำคัญ

3.

ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ข้อ ตกลงระหว่ ำ งผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรออกและเสนอขำยหลั ก ทรั พ ย์ห รื อ กำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ และสำระสำคัญที่มีผลต่อกำรดำเนินงำน
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
รายงานประจ�ำปี 2559

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
(1) หลักทรัพย์แปลงสภำพ
บริษัทฯ ไม่มีกำรออกหลักทรัพย์แปลงสภำพ
(2) หลักทรัพย์ตรำสำรหนี้
บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงค้ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราไม่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 60 ของก่ า ไรสุ ท ธิ แ ต่ ล ะปี ยกเว้ น บริ ษั ท ฯ
มีความจ่าเป็นต้องใช้เงินทุนเพือขยายกิจการหรือกิจกรรมทีส่าคัญอืนๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติทีประชุม
ผู้ถือหุ้น
อนึง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยทีจะจ่ายให้กับบริษัทฯ
ประวัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานใน 5 รอบปีบญ
ั ชีที่ผ่านมา
การจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบปีบัญชี

1

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลทีประกาศจ่าย (ล้านบาท)
ก่าไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก่าไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปีบัญชี
2558
(ม.ค. 58–
ธ.ค. 58)
0.18
387.08
415.96
93.06

ปีบัญชี
2557
(ม.ค. 57–
ธ.ค. 57)
0.18
387.08
428.753
90.283

ปีบัญชี
2556
(ม.ค. 56–
ธ.ค. 56)
0.17
365.58
394.04
92.78

ปีบัญชี
25552
(ม.ค. 55–
ธ.ค. 55)
0.16
114.69
187.99
61.01

รอบระยะเวลา
บัญชี 4 เดือน2
(ก.ย. 54ธ.ค. 54)
0.05
34.20
37.44
91.34

1

บริษัทฯ มีการเปลียนแปลงรอบบัญชีของบริษัทฯ จาก “เริมต้นวันที 1 กันยายน และสิ้นสุดวันที 31 สิงหาคม ของทุกปี ” เป็น “เริมต้นวันที
1 มกราคม และสิ้นสุดวันที 31 ธันวาคมของทุกปี ” ด้วยมีวัตถุประสงค์เพือให้เป็นไปตามรอบปีบัญชีปกติของบริษัทส่วนใหญ่ทีประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย รวมทั้งเพือให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ
ในการเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทฯ กับอุตสาหกรรมและการลงทุนในบริษัทอืนๆ

2

เมือวันที 26 เมษายน 2556 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ่าปีครั้งที 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไ ว้ของ
บริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึงข้อมูลทางการเงินทีแสดงในตารางข้างต้น ค่านวณจากหุ้นสามัญทีมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท

3

ก่าไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก่าไรสุทธิสา่ หรับปีบัญชี 2557 ทีแสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลทีน่าเสนอส่าหรับปี 2557
เนืองจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีจากการน่ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ โดยก่าไรสุทธิเปลียนแปลงจาก
425.21 ล้านบาท เป็น 428.75 ล้านบาท และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก่าไรสุทธิเปลียนแปลงจากร้อยละ 91.03 เป็นร้อยละ 90.28
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- สานักงานสาขาพระปิ่นเกล้า 1-2

- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-1
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-3
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-6
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-7
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-14
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-16
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-17
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-18
- สานักงานสาขาวิภาวดีรังสิต 2-1
- สานักงานสาขาวิภาวดีรังสิต 2-2

- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-1
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-3
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-5
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-7
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-8
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-16
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-18
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-19
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-20
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-21
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-22
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-24
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-25
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-26
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-27
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-28
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-29
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-30
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-31
- สานักงานสาขาบางนา 1-1

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม

Block Trade Desk

ฝ่ายไดเร็ค

รายบุคคล 2

รายบุคคล 1

ศูนย์บริการนักลงทุน
- สานักงานสาขานครราชสีมา
- สานักงานสาขานครสวรรค์
ฝ่ายไดเร็
- สานักงานสาขาขอนแก่
นค
- สานักงานสาขาเชียงราย
- สานักงานสาขาภูเก็ต
- สานักงานสาขาอยุธยา
- สานักงานสาขาระยอง
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาหาดใหญ่
- สานักงานสาขาอุบลราชธานี
- สานักงานสาขาอุดรธานี
- สานักงานสาขาสระบุรี
- สานักงานสาขาบางแค

วิจัย

สายงานวาณิชธนกิจ

สายงานวิจัยและบริการการลงทุน

สายงานวิจัยหลักทรัพย์

- ฝ่ายตลาดทุน
- ฝ่ายตลาดตราสารหนี้
- ฝ่ายควบรวมกิจการ
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- ฝ่ายวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ

- ฝ่ายปฎิบัติการ
- ฝ่ายธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ
- ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ
- ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- ฝ่ายวิเคราะห์เทคนิค
- ฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน
- ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
- ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ

สายงานปฎิบัติการ

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
วิจัย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายกากับดูแล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายกฎหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

ฝ่ายค้าตราสารหนี้

ฝ่ายบริหารการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

แผนผังองค์กร

ผู้ถือหุ้น

- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายบริหารเงิน

สายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2559

รายงานประจ�ำปี 2559

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจานวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ1
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นายจิโร ยามากูจ2ิ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการ
อานวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามากูจิ กรรมการ จากการ
เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดารงตาแหน่งกรรมการของ
นายจิ โร ยามากู จิ เหลื อน้อ ยกว่ า 2 เดือน ซึ่ งตามข้อ บังคั บ ของบริ ษั ท ฯ ระบุ ไ ว้ ว่ า ในกรณีที่ ตาแหน่งกรรมการว่ า งลงเพราะเหตุอื่ น
นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้กระทาโดยที่ประชุ ม
ผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
ผลของการลาออกของกรรมการตาม 1 และ 2 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจานวน 9 ท่าน
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รายงานประจ�ำปี 2559

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการและคูส่ มรส
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นายจิโร ยามากูจิ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
-

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง
2559
-

จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ1
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นายจิโร ยามากูจ2ิ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์3
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย4

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง
การประชุม
ที่เข้าร่วมประชุม
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
12
11
12
12
12
12
12
11

1

นายทาคาฮิโต นากามูระ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 ได้

2

นายจิโร ยามากูจิ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2559 และครั้งที่ 11/2559 ได้

3

นางวัธนี พรรณเชษฐ์ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้

4

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผบู้ ริหารภายใต้คาจากัดความของสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 7 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1

รายชื่อผู้บริหาร
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ1
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นางกฤตติกา ธารามาศ
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน

ประเภทผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการ
อานวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
ผลของการลาออกของกรรมการตาม 1 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจานวน 6 ท่าน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหารและคู่สมรส

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อผู้บริหาร

ตาแหน่ง

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นางกฤตติกา ธารามาศ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล 2
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
รวม

7. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
800,000
800,000

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง
2559
800,000
800,000

-

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ตาแหน่งผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1.

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในอัตราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น 4,114,274 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายสุเทพ พีตกานนท์
2. นายชินอิจิ มิซูโน1
3. นายทาคาฮิโต นากามูระ2
4. นายนิมิต วงศ์จริยกุล
5. นายนาโอกิ ซูกาย่า
6. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
7. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์3
8. นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ4
9. นายจิโร ยามากูจิ5
10. นางวัธนี พรรณเชษฐ์6
11. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
12. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
13. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย7

ตาแหน่ง

บาเหน็จ
กรรมการ*

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รวม

250,000
54,246
143,452
220,000
220,000
220,000
148,877
54,247
143,452
240,000
240,000
240,000
240,000
2,414,274

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ
รวม
กรรมการ**
ตรวจสอบ***
250,000
54,246
143,452
220,000
220,000
220,000
148,877
54,247
143,452
760,000
220,000
300,000
240,000
240,000
720,000
720,000
240,000
240,000
460,000
220,000
920,000
780,000 4,114,274

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
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* บาเหน็จกรรมการรายปี จ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คานวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตรา
ค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร ท่านละ
กรรมการอิสระ ท่านละ
กรรมการอื่นทีไ่ ม่ใช่กรรมการบริหาร ท่านละ

250,000 บาท ต่อปี
220,000 บาท ต่อปี
240,000 บาท ต่อปี
220,000 บาท ต่อปี

** ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สาหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจานวน
เงิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่มีค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและมิใช่กรรมการบริหาร
*** ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คานวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี
ดังนี้
1)
2)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

300,000 บาท ต่อปี
240,000 บาท ต่อปี

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 รับทราบการลาออกของนายชินอิจิ มิซูโน จากการเป็น
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอานวยการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีม ติ แต่งตั้งนายทาคาฮิโต นากามูร ะ เป็นกรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการอานวยการของบริ ษัทฯ แทนนายชินอิจิ มิซูโน ทั้งนี้ นายทาคาฮิโต นากามูระ ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวั นที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริ ษั ท ฯ จดทะเบีย นการเปลี่ ย นแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิช ย์เ มื่อวั นที่
8 พฤษภาคม 2558

3

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ
จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 รับทราบการลาออกของนายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ จากการ
เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

5

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายจิโร ยามากูจิ เป็นกรรมการของบริษัทฯ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 แทนนายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ ทั้งนี้ นายจิโร ยามากูจิ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

6

นางวัธนี พรรณเชษฐ์ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้

7

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้

56

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ส่วนที่ไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จ่ายตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ



ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จ่ายโดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จานวน 8
ท่าน รวมทั้งสิ้น 99,549,572 บาท ดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
75,078,534
24,471,038
99,549,572

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน และเจ้าหน้าที่บริหารจานวน 3 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่
บริหารจานวน 1 ท่าน ลาออกระหว่างปี

2.

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯ จ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทิสโก้ จากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ
อนึ่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 3.38 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

57

รายงานประจ�ำปี 2559

บุคลากร
1.

จานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานจานวน 583 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สายงาน
กรรมการบริหาร
สายงานหลัก
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล
ฝ่ายไดเร็ค
ศูนย์บริการนักลงทุน
Block Trade Desk
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
สายงานวาณิชธนกิจ
ฝ่ายค้าตราสารหนี้
ฝ่ายบริหารการลงทุน
สายงานสนับสนุน
รวม

2.

จานวนพนักงาน
(คน)

รวม
(คน)
5
427

315
17
46
1
7
15
18
7
1
151
583

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผา่ นมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

3.

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในปีที่ผ่านมา

58

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานรวมทั้งสิ้น 26.20 ล้านบาท โดยมี
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

4.

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
519,527,056
125,281,802
644,808,858

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพและความรู้ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพและทักษะในการทางานที่เหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการทางาน
ในปี 2559 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่ อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทางาน
จานวน 164 หลักสูตร รวม 1,185.5 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อปี
และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,897,436 บาท โดยมีรายละเอียดในการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้
ประเภทการอบรม
การอบรมภายใน
การอบรมภายนอก
รวม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

จานวนหลักสูตร
100
64
164

จานวนชั่วโมงการอบรม
428.5
757.0
1,185.5
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รายละเอียดเกี
่ยวกับย
ผู้บริหาร ผู้มผูีอบ
การบริษม
ัทฯ
รายละเอี
ยดเกี
่ กรรมการ
วกับกรรมการ
้ านาจควบคุ
ริหาร ผูมม้ และเลขานุ
อี �ำ นาจควบคุ
และเลขานุการบริษทั ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสุเทพ พีตกานนท์
อำยุ 55 ปี ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557
และเป็นกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ University of Missouri - Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสำหรับกรรมกำรในธุรกิจตลำดทุน (CGI), 2559, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Global Stock Selection, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 เรียนรู้พฤติกรรมเอ๊ะ กับกฏหมำยฟอกเงินและป้องกันกำรก่อกำรร้ำย, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 เส้นทำงสู่ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืน, 2559, สถำบันฝึกอบรมสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 จับจังหวะเทรดสินค้ำที่หลำกหลำยในตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559,
สถำบันฝึกอบรมสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 เจำะลึกกรณีศึกษำที่มกี ำรร้องเรียนและแนวทำงปฏิบัติให้ถูกต้องเหมำะสม, 2557, สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
 เทรดสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ SET 50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลำกหลำย, 2557, สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
 เทคนิคกำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรม, 2557, สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
 กลยุทธ์กำรจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่ำงเหมำะสม (เงินฝำก ทองคำ กองทุน หุ้น หุ้นกู้), 2557, สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
 ผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4, 2550, สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
 Director Certification Program (DCP), 2543, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Chairman 2000, 2545, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
2555 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
2558 – 2559
ดำรงตำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555 – 2558
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นายสุเทพ พีตกานนท์ (ต่อ)
การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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นายทาคาฮิโต นากามูระ*
อำยุ 49 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอำนวยกำร
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559
และเป็นกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทฯ
*ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 รับทรำบกำรลำออกของนำยทำคำฮิโต นำกำมูระ กรรมกำร
อำนวยกำร จำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 Researcher, Research Center for Advanced Science and Technology, Tokyo University ประเทศญี่ปุ่น
 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ KEIO University ประเทศญี่ปุ่น
 Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
พ.ค. 2558 – มี.ค. 2560
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอำนวยกำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
เม.ย. 2556 – มี.ค. 2558
ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Branch Manager, Tennouji branch, Nomura Securities Co., Ltd.
เม.ย. 2553 – มี.ค. 2556
ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Branch Manager, Hachiouji branch, Nomura Securities Co., Ltd.

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
อำยุ 52 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558
และเป็นกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสำหรับกรรมกำรในธุรกิจตลำดทุน (CGI), 2559, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ระบบกำรควบคุมภำยในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO, 2558, สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวำณิชธนกิจ
 ผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16, 2556, สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
 DCP Refresher Course, 2552, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ธ.ค. 2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

นายนาโอกิ ซูกาย่า
อำยุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำร
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558
และเป็นกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำตรี เกษตรศำสตร์ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสำหรับกรรมกำรในธุรกิจตลำดทุน (CGI), 2559, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
อำยุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำร
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558
และเป็นกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ Southern Adventist University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสำหรับกรรมกำรในธุรกิจตลำดทุน (CGI), 2559, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Global Stock Selection, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 เรียนรู้พฤติกรรมเอ๊ะ กับกฏหมำยฟอกเงินและป้องกันกำรก่อกำรร้ำย, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 เส้นทำงสู่ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืน, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 จับจังหวะเทรดสินค้ำที่หลำกหลำยในตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559, สถำบันฝึกอบรม
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 Transformative Engagement Workshop, 2557, บริษัท ปรำณำ จำกัด
 สร้ำงระบบปฎิบัติงำนทรัพยำกรมนุษย์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วย HR Scorecard, 2554, หอกำรค้ำไทย
 กำรสร้ำงและพัฒนำยอดขำย (บริกำรทีมขำย), 2554, หอกำรค้ำไทย
 เทคนิคกำรเจรจำต่อรองและกำรติดตำมหนี้รำยย่อย, 2554, สมำคมสถำบันกำรศึกษำ กำรธนำคำรและกำรเงินไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
อำยุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง
 ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ Imperial College London, University of London สหรำชอำณำจักร
 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ University of Bradford, สหรำชอำณำจักร
 Certified Financial Risk Manager (FRM) from the Global Association of Risk Professional (GARP)
 Certified Professional Risk Manager (PRM) from the Professional Risk Managers’ International Association (PRIMA)
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 Responsible risk management, 2559, Grant Thornton Singapore
 Directors as gatekeepers of market participants, 2559, Securities Industry Development Corporation
 Financial Services – Information Security (FS–IS) Forum, 2559, The Association of Banks in Singapore
 Common Reporting Standards – The Early Adopter Experience, 2559, British High Commission
 Building Effective Anti–Corruption Ethics and Compliance Programs, 2559, British High Commission
 CMDP Module 3: Risk oversight and compliance – Action plan for Board of Directors, 2559, Securities Industry Development
Corporation
 CMDP Module 4: Current and Emerging Regulatory Issues in the Capital Market, 2559, Securities Industry Development Corporation
 Cyber Security Training, 2559, Nomura – Conducted by MWR InfoSecurity
 Cybersecurity, the Cloud and Privacy: the Way Forward, 2559, ASIFMA
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง Managing Director and Chief Administrative Office, SE Asia, Nomura Singapore Limited
(Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
Managing Director and Chief Administrative Office, SE Asia, Nomura Singapore Limited (Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.)
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

นายจิโร ยามากูจ*ิ
อำยุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2558 และได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558
*ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 รับทรำบกำรลำออกของนำยจิโร ยำมำกูจิ กรรมกำร จำก
กำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ
นำยจิ โร ยำมำกูจิ เหลื อ น้อยกว่ ำ 2 เดื อน ซึ่ งตำมข้อบั งคั บ ของบริ ษั ท ฯ ระบุไ ว้ ว่ ำ ในกรณี ที่ตำแหน่ง กรรมกำรว่ ำ งลงเพรำะเหตุอื่ น
นอกเหนือจำกถึงครำวออกตำมวำระ และวำระกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุ ม
ผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลซึ่งมีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำตรี กฎหมำย Doshisya University ประเทศญี่ปุ่น
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
พ.ค. 2558 – มี.ค. 2560
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Agri Planning & Advisory Co.,Ltd
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Healthcare Co., Ltd.
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura-Haiphong Industrial Zone Development Corporation
เม.ย 2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Nomura Holdings, Inc., Head of Asia Strategy
เม.ย. 2556 – มี.ค. 2558 ดำรงตำแหน่ง Branch Manager (Managing Director), Nomura Securities Co., Ltd., Uehonmachi Branch
มิ.ย. 2552 – มี.ค. 2556
ดำรงตำแหน่ง Branch Manager (Managing Director), Nomura Securities Co., Ltd., Private Banking Kyoto Office
การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Agri Planning & Advisory Co.,Ltd
ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Healthcare Co., Ltd.
ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura-Haiphong Industrial Zone Development Corporation
ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Nomura Holdings, Inc., Head of Asia Strategy
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
อำยุ 79 ปี ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำโท กำรบัญชี University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 ฟอกเงินเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู,้ 2559, สมำคมนิสิตเก่ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 DCP Refresher Course 4/2550, 2550, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) 16/2550, 2550, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Board Performance Evaluation, 2547, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) 15/2545, 2545, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ต.ค. 2541 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
2542 – 2556
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
อำยุ 64 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14, 2555, สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
 Director Accreditation Program (DAP), 2550, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เวอร์ชวล เดต้ำ เซ็นเตอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เมียนมำร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท คลำวด์ เอชเอ็ม จำกัด
2556 - ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ชินำทรัพย์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จำกัด
2553 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด
2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
2543 - ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ (ต่อ)
การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เวอร์ชวล เดต้ำ เซ็นเตอร์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เมียนมำร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท คลำวด์ เอชเอ็ม จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ชินำทรัพย์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
อำยุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 Director Certification Program (DCP), 2545, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
2555 – ม.ค. 2560
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
2553 – 2559
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท กันตนำ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
2557 – 2559
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท มำสเตอร์ แอด จำกัด
(มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน)
2546 - 2556

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท กันตนำ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน)
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
อำยุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่ำสุดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38, 2559, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 Director Certification Program (DCP), 2547, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหำชน)
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จำกัด
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด
ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหำชน)
ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

นางกฤตติกา ธารามาศ
อำยุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรบริหำร สำยงำนธุรกิจหลักทรัพย์รำยบุคคล 2
โดยได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริหำร เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2552
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำตรี ครุศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร
 จรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพวำงแผนกำรเงิน, 2559,สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย
 กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 4 กำรวำงแผนเพื่อวัยเกษียณ, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
 กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 3 กำรวำงแผนกำรประกันภัย, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
 กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 2 กำรวำงแผนกำรลงทุน, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
 กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 2 กำรวำงแผนกำรลงทุน, 2558, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 1 พื้นฐำนกำรวำงแผนกำรเงิน ภำษีและจรรยำบรรณ, 2558, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 1 พื้นฐำนกำรวำงแผนกำรเงิน ภำษีและจรรยำบรรณ, 2557, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
 Know Your Customers' Asset Allocation, 2557, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 Know Your Customers’ Asset Allocation, Currency Futures รู้ทันรำยงำนทำงกำรเงินกับกำรวัดมูลค่ำกิจกำร, ขำยหน่วยลงทุนอย่ำงไรให้ถูกต้อง
ตำมกฏเกณฑ์, 2556, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 โครงกำร EIC ต่ออำยุใบอนุญำต ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ, 2555, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
0.037% (800,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรบริหำร สำยงำนธุรกิจหลักทรัพย์รำยบุคคล 2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด
(มหำชน)
พ.ย. 2553 – ม.ค. 2557
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรบริหำร สำยงำนธุรกิจหลักทรัพย์รำยบุคคล 2 และ ฝ่ำยไดเร็ค บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ
อำยุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทฯ* และผู้อำนวยกำรอำวุโสสำยงำนกำรเงิน
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ /ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559 , ดร.อนุชติ อนุชิตำนุกลู ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงขั้น Advance, 2559, สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 กำรจัดทำงบกำรเงินรวมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นทื่ 2, 2559, สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 Bond Market Analysis I, 2558, สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
 Company Reporting Program, 2558, , สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Effective minute taking and Board Reporting Program, 2558, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 Company Secretary Program (CSP), 2558, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 สรุปกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุงปี 2557 และฉบับปรุงปี 2555, 2557, สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรอำวุโส สำยงำนกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
2555
ดำรงตำแหน่ง Chief Operation Officer บริษัท อัลฟำเมตริคส์ จำกัด

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559
*เลขำนุกำรของบริษัทฯ จะต้องปฎิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหำคม 2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฏหมำย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ หน้ำที่ตำมกฏหมำยของเลขำนุกำรบริษัทฯ มี ดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมกำรบริษัทฯ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมกำรบริษัทฯ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและ รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น
3. ดำเนินกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
4. หน้ำที่อื่นตำมที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยดังนี้
4.1 ทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4.2 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่กำกับดูแล เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลกำรเปิดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนที่ กำกับ
ดูแลและสำธำรณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฏหมำย
4.3 จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
4.4 หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ
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การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน นาไปสู่ความเจริญเติบโตและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก าหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดต่างๆ จานวน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรและเผยแพร่แก่
บุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นัก
ลงทุนสัมพันธ์ > เกี่ยวกับบริษัท”
ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2559 ซึ่งจัดทาโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโดยมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2558 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
ประวัติการกระทาผิดกฏระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ และข้อบังคับขององค์กรที่กากับดูแล โดยในปี
2559 บริษัทฯ มิได้มีประวัติการกระทาผิดกฏระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในปี 2559 เป็นปีที่สามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทาโครงการ Rewards & Punishment ร่วมกับหลาย
องค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินว่า บริษัทฯ มีระบบและการกากับดูแลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก จึงส่งผลให้ผล
การประเมินอยู่ในระดับ “A” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2557 และ ปี 2558 ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ”B+”1
1

ที่มา: จดหมายตลาดหลักทรัพย์ ที่ กส. 19/2559 เรื่อง ขอนาส่งผลประเมินการกากับดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการ
Rewards & Punishment ประจาปี 2558 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

76

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2559

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยดาเนินการจัดการประชุมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในปี 2559 บริ ษัท ฯ ได้จั ดประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปีครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อวัน ที่ 25 เมษายน 2559 ณ
โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ถือ
หุ้นทุกกลุ่มทุกรายเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดการจัดประชุม วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และ
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบ
อื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการกระทาใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น ไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
ที่มาสาย ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการใน
ที่ประชุม
อนึ่ง เอกสารสาคัญซึ่งบริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 มีดังนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558
(2) ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
(3) วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
(4) ประวัติของกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น
(5) นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(6) ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(7) แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โรงแรมสุโขทัย)
(8) หนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้
(9) รายงานประจาปี 2558
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2.

การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้นาเทคโนโลยี
ระบบอ่ า นข้ อ มู ล จากบั ต รประชาชน (Smart ID Card Reader) มาใช้ใ นการลงทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ น และระบบบาร์ โ ค้ ด
(Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมไปถึง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสินเชื่อ รวมทั้งผู้บริหาร
สูงสุดในสายงานการเงิน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จากัด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด ซึ่งมีความอิสระเป็น
ผูต้ รวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน โดยบริษัทฯ มีการแจ้งผลการ
ลงคะแนนและจานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมในทันทีก่อนการประชุม
ในวาระถั ด ไป ส าหรั บ วาระที่ เกี่ ยวกั บ การเลื อ กตั้ งกรรมการ บริ ษั ท ฯ ขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ลงคะแน นเลื อ กกรรมการเป็ น
รายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน
อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ตอบข้ อ ซั ก ถามอย่ า งครบถ้ ว นและเท่ า เที ย มกั น โดยไม่ ค านึ ง ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น จะเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ห รื อ รายย่ อ ย
โดยมีระยะเวลาการประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง
3.
ดังนี้

การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ดาเนินการ


แจ้ งมติที่ ป ระชุม บนเว็บ ไซต์ ของบริ ษัท ฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อ วัน ที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่ ง
เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กาหนดให้เปิดเผยภายในวันทาการถัดไป



เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม

อนึ่ง รายงานการประชุมได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ดาเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม คาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีกรรมการที่ลาประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และ
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ น และข้อมูลประกอบ
อื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลา 31 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือ หุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
วิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม
2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ดาเนินการประชุม
ตามลาดับวาระการประชุมที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน สาหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน
3.

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อักษร
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น
ในทางมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
หัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”
บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2559 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 ของกรรมการและคู่สมรส และของผู้บริหาร
และคู่สมรส พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
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4.

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ ที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงกั บ บริ ษั ท ฯ แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนโดยกาหนดให้การทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และ
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องทางการ และจะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ต้ อ งรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ หากรายการนั้นอยู่ในอานาจที่ฝ่ายจัดการสามารถทาได้ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน”
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทันที
ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และกาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าร่วม
การประชุมและลงคะแนนในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1.

การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพสิทธิและผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
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ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
การสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า บริษัท
ฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และรักษาความลับของลูกค้า



พนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักในความสาคัญของพนักงานว่า เป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดที่จะนาความสาเร็จ
มาสู่บริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม โดยจัดให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีและปลอดภัย พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานมี
โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทางาน ส่งเสริมการทางาน
เป็นทีม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันในโอกาสการทางาน



อุตสาหกรรม: บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และยึด
หลั ก ปฏิ บั ติต ามข้ อ ตกลงที่ มี ต่ อ กัน และตามข้ อ ตกลงของสมาชิ ก และแข่ งขั น ภายใต้ ก ฎหมายต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย
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สังคม: บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม การทานุบารุงศาสนา การจัด
ให้มีแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมาย



คู่สัญญา: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ
กับคู่สัญญา



เจ้าหนี้: บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นใน
การดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้



ทางการที่ มี อานาจควบคุ ม การประกอบธุ ร กิ จ : บริ ษั ท ฯ มุ่ งเน้ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฏเกณฑ์
ข้อบังคับ และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อทางการเป็นอย่างดี



ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึง
การสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความ
จาเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่สาคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สามารถดูรายละเอียดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “หมวดที่ 1 สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น”

บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับของกลุ่มโนมูระ
ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) โดยครอบคลุมประเด็นที่สาคัญต่างๆ ได้แก่
ความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โอกาสทางธุรกิจ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสม การเก็บรัก ษาเอกสาร ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้ อม กิจกรรมเพื่อสั งคม การยึดถื อหลั กสิท ธิมนุ ษยชน
ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศ นโยบายด้านสื่อสาธารณะ การลงทุนของพนักงาน การรายงานหรือแจ้งเบาะแส
การกระทาที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม การคุ้มครองผู้รายงานหรือผู้แจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการเงิน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ”
บริษัทฯ มีน โยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูร ะ
โดยกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานอ่านทบทวน ทาความเข้าใจ และดาเนินการยืนยันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ของกลุ่มโนมูระที่กาหนดไว้เป็นประจาทุกปี
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”
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บริษัทฯ กาหนดวิธีปฏิบัติในการดาเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลูกค้าสามารถแจ้ง
ข้อร้องเรียนได้ที่ฝ่ายกากับดูแล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-6860-5 หรือแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) อนึ่ง เมื่อลูกค้ามีข้อร้องเรียน ฝ่ายกากับดูแลจะดาเนินการแก้ไขปัญหาที่
ลูกค้าร้องเรียน โดยหาข้อเท็จจริงและดาเนินการหาข้อยุติรวมถึงติดต่อและรายงานความคืบหน้าของการดาเนินการให้
ลูกค้าทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน และรายงานการดาเนินการทุกระยะเวลา 30 วัน
จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ และเมื่อได้ข้อยุติ จะแจ้งผลของข้อยุติและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุติ รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้ง
เบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแส”
บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทางานที่สะอาดปลอดภัยเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายทางด้า นข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมแนวทางดาเนินการตามกฎหมายด้านลิขสิท ธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทฯ กาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้อง
และกาหนดให้พนักงานห้ามทาซ้าหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์โดยมิได้รับอนุ ญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์
บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร”
2.

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยใช้จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ โดยประกาศจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ (www.nomuradirect.com) และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานและผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและทั่วถึง และบริษัทฯ มีกระบวนการให้พนักงานยืนยันการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นประจา ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่และรายงานข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับรู้ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นัก
ลงทุนสัมพันธ์” พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการไว้ในรายงานประจาปี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร”
บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์ ” .อันได้แก่ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ประวัติองค์กร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งเบาะแส นโยบายบริหารความเสี่ยง รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของ
องค์กรประจาปี ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อานาจหน้าที่และคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ งบการเงินรายไตรมาสและคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบการเงินประจาปีและคาอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในวาระที่สาคัญ พร้อมทั้งข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบริษัทฯ
ตอบข้อซักถาม และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:

0-2638-5840
0-2285-0970
BKKInvestorRelations@th.nomura.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามแนวทางที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปีของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ บทบาท หน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ และคณะกรรมการชุด ย่อ ยต่ า งๆ จ านวนครั้ งของการประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งจานวนครั้งที่กรรมการแต่ ละท่านเข้าร่วมประชุ ม
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมไปถึงตารางสรุปอัตราส่วนทาง
การเงินที่สาคัญ งบการเงินประจาปี และคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสานักงาน ก.ล.ต. ดาเนินการเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่
เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อกาหนด
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการจานวน 11 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์มาเป็น
เวลานาน โดยแบ่งเป็นกรรมการเพศชายจานวน 9 ท่าน และกรรมการเพศหญิงจานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ
ที่มาจากผู้บริหารภายในจานวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระจานวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระที่
สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. ที่กาหนดให้ มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนา
ความรู้ของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัทฯ”
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจานวน สัดส่วน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว เหมาะสมกับ
ขนาดกิจการและมีสัดส่วนการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม อนึ่ง ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ ดี ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยการ
ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด อีกทั้งการตัดสินใจในการบริหารงานทั่วไป
ของบริษั ทฯ ต้อ งเป็น ไปตามมติ ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งประกอบด้ ว ยกรรมการบริห าร จ านวน 5 ท่า น ไม่ ใ ช่
กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งมีอานาจตัดสินใจเพียงท่านเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ จะกระท าภายใต้ ม ติ ของคณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ส าคั ญ อย่า งโปร่ งใส มี
จรรยาบรรณ เป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง
1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”
ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 คณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน
3 ท่าน เพื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษั ทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นสาคัญ โดยมีการพิจารณาการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
อย่างละเอียดรอบคอบว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้ อน
หรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือไม่
ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น ของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่า จานวนและลักษณะธุรกิจที่กรรมการแต่
ละท่ านดารงตาแหน่ งไม่มี ผลกระทบต่อ การปฏิบั ติหน้ าที่ กรรมการบริ ษัท ฯ กล่ าวคือ ไม่ มีก รรมการท่ านใดที่ด ารง
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ตาแหน่งเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอก
กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทาทะเบียน
กรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ และอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกากับดูแล
อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของ
เลขานุการบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ”
2.

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์
และอั ต รามาร์ จิ้น เริ่ ม ต้น ที่บ ริ ษัท ฯ อนุญ าตให้ลู กค้ า ซื้อ ในบั ญชี เงิ น ให้ กู้ ยืม เพื่ อ ซื้อ หลั ก ทรั พย์ร ะบบเครดิ ตบาลานซ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ ตาม
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการบริหารจะ
เป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ทั้ งนี้ สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”
3.

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สามารถดูรายละเอียดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ระยะยาว ค่านิยมหลัก และ
พันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งนาเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่ อสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน เพื่อรับทราบแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประชุมผู้บริหารส่วนงานและพนักงาน
เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น รวมถึ งผ่ า นระบบการสื่ อ สารภายในของบริ ษั ท ฯ ซึ่ งเป็ น กลไกในการก ากั บ ดู แลติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับดูแล
กิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ซึ่งจะนาไปสู่
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จึงได้กาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมไปถึงนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนาจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระมาใช้กับบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ
ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับ
บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกาหนดให้การทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการและจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และกาหนดให้กรรมการและผู้ บริหารรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรายงานการมีส่วน
ได้ เสี ย ของกรรมการและบุ ค คลที่ เกี่ ยวโยงกั น ตามข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ และส านั ก งาน ก.ล.ต. ให้ กั บ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และกาหนดให้กรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน”
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
คณะกรรมการบริษั ทฯ ให้ ความสาคัญ ต่อระบบการควบคุ มภายใน ทั้งด้านการควบคุมการดาเนินงาน การ
ปฏิ บั ติ ง าน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ต่ า งๆ ของทางการ โดยมอบหมายให้ ฝ่ า ย
ตรวจสอบภายในซึ่งมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทา
การประเมิ น ความเสี่ ยงในแต่ ละส่ วนงาน เพื่ อ กาหนดขอบเขต ระยะเวลา และจ านวนพนั กงานที่ เหมาะสมในการ
ตรวจสอบ และนาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทา
หน้าที่กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ทาหน้าที่กาหนดความเสี่ยงที่สาคัญของฝ่าย
งานต่างๆ และจัดให้มีกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในที่จัดให้มีเพื่อบริห ารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตลอดจนการให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ผลการประเมิน
ความเสี่ยงประจาปี และข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อพิจารณา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง”
บริษัทฯ เปิดเผยรายละเอียดความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ประจาปี 2559 ไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
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คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น
แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กาหนด
นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ดังนี้

4.



ทบทวนและอนุมัตินโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เพื่อให้
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ



จัดให้มีและอนุมัตินโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ



รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559



กาหนดให้พนักงานดาเนินการยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระประจาปี 2559 ใน
เดือนกุมภาพัน ธ์ 2559 พร้อ มทั้ง รับทราบผลการยอมรับจรรยาบรรณธุร กิจ ประจ าปี 2559 เมื่ อวัน ที่
29 กุมภาพันธ์ 2559



รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคลและทั้งคณะประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559



รับทราบผลการปฎิบัติงานตรวจสอบประจาปี 2558 ของฝ่ายกากับดูแล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559



สอบทานและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะ
จัดทาหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งให้กรรมการทุกท่านเป็น การ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการ
สามารถขอข้อมูลที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ ภายในขอบเขตที่กาหนด
นอกจากนี้ หากมีวาระใดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเชิญ
ผู้บริหารของฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทาความรู้จักกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้ นๆ
ด้วย
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ในกรณีทจี่ าเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก
เพื่อช่วยพิจารณาและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วย และมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในเดือนถัดไป พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายการประชุม
ในปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 12 ครั้ง ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดเข้าร่วมประชุม
น้อยกว่าร้อยละ 75 ทั้ง นี้ สามารถดูรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการ
บริษัท” อนึ่ง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะสามารถ
นาเสนอวาระการประชุมและกรรมการสามารถจะอภิ ปรายแสดงความคิดเห็ นได้โดยทั่วถึงกัน อีกทั้ งยังส่งเสริมให้
กรรมการแต่ ล ะท่ า นใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาและแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ตั ด สิ น ใจอย่า งละเอี ยดรอบคอบและ
สร้างสรรค์ในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อบริษัทฯ
5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ คานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นสาคัญ โดยจัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงกาหนดให้มีการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาร่วมกัน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางปรับปรุงการทางานในปีต่อไป
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจาปี 2559 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและ
รายบุคคล จานวน 6 หัวข้อ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับกรรมการบริหาร/คณะกรรมการชุดย่อย
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคลประจาปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าปี 2558 โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประเมินผลประจาปี 2559 จานวน 11 ท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยของการประเมิน ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะประจาปี 2559 เท่ากับร้อยละ 96.20
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14 จากร้อยละ 94.06 ในปี 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในหัวข้อที่ (3) การประชุมคณะกรรมการ คือ
ร้อยละ 97.44 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 96.88 ในปี 2558 และค่าเฉลี่ยต่าที่สุดในหัวข้อที่ (2) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 94.70 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.15 ในปี 2558
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การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล
ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลประจาปี 2559 เท่ากับร้อยละ
95.84 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.45 จากร้ อ ยละ 93.39 ในปี 2558 โดยมี ค่ า เฉลี่ ยสู ง ที่ สุ ด ในหั ว ข้ อ ที่ (3) การประชุ ม
คณะกรรมการ คือ ร้อยละ 98.01 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 97.16 ในปี 2558 และค่าเฉลี่ยต่าที่สุดในหัวข้อที่ (2)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 93.18 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88.64 ในปี 2558
6.

ค่าตอบแทน

บริษั ทฯ มี นโยบายกาหนดค่า ตอบแทนกรรมการบริษั ทฯ และกรรมการตรวจสอบในอัต ราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัท
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ โดยพิจารณา
จากความรับผิดชอบในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
7.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริ ษั ทฯ สนับ สนุ นให้ ก รรมการและพนั ก งานในทุ ก ระดั บ เข้า อบรมพั ฒนาความรู้ กั บ วิ ท ยากรทั้ งภายในและ
ภายนอกที่มีความรู้และความชานาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพนักบัญชี สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดอบรมขึ้นภายในองค์กร โดยมีบุคลากรในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยาย
และยังได้เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมให้กับพนักงาน
ในปี 2559 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การทางานทั้งสิ้นจานวน 164 หลักสูตร รวม 1,185.5 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนั กงานเฉลี่ยคนละประมาณ
2 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,897,436 บาท
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการได้ในหัวข้อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ”
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บริษัทฯ กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทา “คู่มือกรรมการ” เพื่อมอบให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่สาคัญให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อช่วยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มีความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ ได้
เร็ ว ขึ้ น ทั้ ง นี้ คู่ มื อ กรรมการจะรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและ
คณะกรรมการบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติของกรรมการ การรักษาสิทธิและการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น คู่มือกรรมการของบริษัท
หลักทรัพย์ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการทีไ่ ด้รับแต่งตั้งใหม่ในระหว่างปี
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นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อบริษัทฯ เช่น
การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
และไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.

การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริม ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคาชี้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถื อหุ้น
หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมสามัญ หรือสารสนเทศของบริษัทฯ
1.3 บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
1.4 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.

การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษัทฯ นาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการทุก ท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างพร้อมเพรียง เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
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2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.5 บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการ
ได้มาหรือ จาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรั พย์ เป็นต้ น เพื่ อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลัง
2.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และสอบถามต่อ
ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
3.

การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริษัทฯ จัดทารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดง
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือ
ซักถาม บันทึกคาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก
เสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ภายในวันทาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3.3 บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม
3.4 บริษัทฯ กาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯ แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
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2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3.

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 บริษัทฯ กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลั กษณ์อักษร และแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ
3.2 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม
กฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทุกเดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี

4.

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ก รรมการรายงานการมี ส่ ว นได้ เสียของตนเองและบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ยวข้ อง ซึ่ งมี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เมื่อเข้าดารงตาแหน่งครั้งแรก และรายงาน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4.2 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญ ในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าว
ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
4.3 บริษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าทารายการเกี่ยว
โยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงกฎเกณฑ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และได้กระทาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดที่เป็นปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arms’ Length)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1.

การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 บริษัทฯ กาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน อุตสาหกรรม สังคม
คู่สัญญา เจ้าหนี้ ทางการที่มีอานาจควบคุมการประกอบธุรกิจ และผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทฯ คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ อย่าง
เป็นธรรม
1.3 บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
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1.4 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ
1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยเปิดเผย
กระบวนการและช่องทางไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.6 บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางดาเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส
และเปิดเผยแนวทางดาเนินการไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.7 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทางานที่สะอาดปลอดภัย
1.8 บริษัทฯ มีนโยบายทางด้านข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมแนวทางดาเนินการตามกฎหมายด้านลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญา
1.9 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ
1.10 บริษัทฯ ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
2.

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแสดง
กิจกรรมต่างๆ และกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.

การเปิดเผยข้อมูล
1.1 บริษัทฯ มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 บริษัทฯ รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดย
สรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.3 บริษัทฯ จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี
1.4 บริ ษั ท ฯ จั ดท าค าอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ของฝ่ า ยจั ด การ (Management Discussion and Analysis:
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
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1.5 บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
1.6 บริ ษัท ฯ เปิด เผยบทบาทและหน้ า ที่ของคณะกรรมการ จ านวนครั้งของการประชุ ม และจานวนครั้ งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจาปี
1.7 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่า ยค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บ ริหารที่สะท้อ นถึงภาระหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
1.8 บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม
และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2.

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกระทาอย่างสม่าเสมอพร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้าเป็น
ระยะเวลา 5 ปี
แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีและหนังสือเชิญประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการแจ้งเบาะแส
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้ า งของคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลาย ทั้ ง ในด้ า นทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพศ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ
หลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 คณะกรรมการจะต้อ งได้รับอนุมัติจากที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น และมี จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิ น
12 ท่าน
1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
ในจานวนที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
1.4 คุณสมบัติขั้นต่าของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานัก งาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
1.5 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
และกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว สามารถได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญประจาปีกลับ
เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
1.6 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ
กาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่งให้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอก
กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ
1.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัท อื่นของกรรมการ
ผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตาแหน่งกรรมการและจานวนบริษัท ที่
สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
1.8 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติ ค ณะกรรมการ ดั ง นั้ น คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ข อง
เลขานุการบริษัทฯ ที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดเผย
คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.9 เลขานุการบริ ษัทฯ ได้ รับการฝึ กอบรมและพั ฒนาความรู้อย่างต่ อเนื่ องด้ านกฎหมาย การบัญชี หรื อ
การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
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2.

คณะกรรมการชุดย่อย

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ข องบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณา
รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ
เครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดาเนินงานที่
ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดเผย
หลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไว้ในรายงานประจาปี
3.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 บริษัทฯ กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน
3.2 คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก และพันธกิจของบริษัทฯ
3.3 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนั ก งานทุ ก คนเข้ า ใจถึ งมาตรฐานด้ า นจริ ยธรรมที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ คณะกรรมการ
มอบหมายให้ฝ่ายกากับดูแลติดตามให้พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
3.5 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางในการพิจารณาการทา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นสาคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.6 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และจัดให้มีการทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
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3.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
3.8 คณะกรรมการให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงไว้ใน
รายงานประจาปี
3.9 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดาเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้ง
เบาะแส และเปิดเผยแนวทางดาเนินการไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.

การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษัทฯ จัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
4.2 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และประธานคณะกรรมการสามารถเรียกให้มีการ
ประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็นเร่งด่วนได้
4.3 คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่
สาคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุม จะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวัน
ประชุม
4.5 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ
ทัง้ หมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
4.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา
สาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการ
ทุกท่านให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.7 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร
4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่
ได้ รับ มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ กาหนด และในกรณีที่ จาเป็ น คณะกรรมการอาจจั ดให้ มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4.9 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้
คณะกรรมการทราบถึงผลการประชุม
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5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรีย บเทียบกับ
ผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการจะประเมิ น ทั้ งคณะและรายบุค คล รวมทั้ งเปิ ด เผย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี

6.

ค่าตอบแทน
6.1 บริ ษั ท ฯ ก าหนดค่ า ตอบแทนของกรรมการให้ มี ลั ก ษณะที่ เ ปรี ย บเที ย บได้ กั บ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
6.2 บริษั ทฯ กาหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารให้ สอดคล้ องกั บผลการปฏิ บัติงานของแต่ล ะท่ าน และต้อ ง
คานึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

7.

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ และพนักงานใน
ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการใหม่
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จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ
(Code of Ethics of Nomura Group)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริษัท โนมูระ โฮลดิ้งส์ อิงค์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ” ได้มีมติให้นาจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ระดับสูง ผู้ตรวจสอบขององค์กร และพนักงานของกลุ่มโนมูระ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “พนักงาน”

1.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของกระแสเงินในตลาดเงิน

2.

การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า
พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

3.

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

พนักงานต้องทาความเข้าใจว่า ความเชื่อมั่นในกลุ่มโนมูระจะลดลง หากมีพฤติกรรมอันมิชอบด้ว ยกฎหมาย และ
เป็นความยากลาบากในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ดังนั้น พนักงานต้องส่งเสริมให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทุจริตคอร์รัปชั่น และ การเลี่ยงภาษี ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและโดยเจตนารมณ์

4.

โอกาสทางธุรกิจ

พนักงานมีภาระหน้าที่ในอันที่จะสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์อันถูกต้องตามกฎหมายแก่กลุ่มโนมูระเมื่อโอกาส
อานวย ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและตาแหน่งหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทฯ

5.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทาการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดกับผลประโยชน์กับกลุ่มโนมูระ
นอกจากนี้ พนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวไม่พึงรับผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่ไม่เหมาะสม อันเกิดจากตาแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโนมูระ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินกู้ยืม หรือ สัญญาหนังสือ
ค้าประกันจากกลุ่มโนมูระ

100

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2559

6.

การรักษาข้อมูลความลับ

พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของกลุ่มโนมูระ หรือ ของลูกค้า
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ หรือเป็นการเปิดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย

7.

การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
ก) พนั ก งานต้ อ งยึด ถื อ ความเป็ น ธรรมในการด าเนิ น ธุร กิ จ ตามอานาจหน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานและพยายาม
ดาเนินการติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน และพนั กงานของกลุ่มโนมูระ พนักงาน
จะต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในการซื้อขายหลักทรัพย์อันไม่เป็นธรรม โดยการสร้างราคา ปกปิดการ
ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติอื่นที่ไม่เป็นธรรม
ข) กลุ่มโนมูระ ต้องปฏิเสธการติดต่อทาธุรกรรมใดๆ กับองค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สิ่งผิดจริยธรรมหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
ค) พนักงานอาจให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากพนักงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวทาง
ที่บริษัทฯ กาหนด นอกจากนี้ ห้ามมิให้พนักงานให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่จะ
ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

8.

การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มโนมูระ ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และพนักงานควรดูแลทรัพย์สินของ
บริษัทฯ และมั่นใจว่าการใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9.

การเก็บรักษาเอกสาร

พนักงานต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจหรือระบบบัญชีของกลุ่มโนมูระ และเก็บรักษา
เอกสารนั้นไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบภายในที่กาหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของกลุ่มโนมูระ
ในกรณีที่มีการไต่สวนหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล พนักงานต้องไม่จัดทารายงานเท็จหรือจง
ใจปกปิดซ่อนเร้นหรือทาลายเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

10. ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
กลุ่มโนมูระมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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11. กิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่ ม โนมู ร ะ ในฐานะพลเมื อ งที่ ดี (Good Corporate Citizen) มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

12. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน
ก) กลุ่มโนมูระ มีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างทางค่านิยม
เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีดกันแรงงาน การล่วง
ละเมิด หรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity)
วิถี ทางเพศ (Sexual Orientation) ลัท ธิค วามเชื่ อ สถานภาพทางสั งคม หรือ การมีค วามสามารถหรือ ไร้
ความสามารถ
ข) กลุ่มโนมูระ มุ่งมั่นในการจ้างงานที่เสมอภาค และดูแลพนักงานให้ มีสภาพแวดล้อมในการทางานให้ มี
ความปลอดภัย และเอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิผลของพนักงาน

13. ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศ
พนักงานพึงเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกประเทศที่กลุ่มโนมูระดาเนินธุรกิจอยู่และดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

14. นโยบายด้านสื่อสาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจของกลุ่มโนมูระสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย หรือการให้สัมภาษณ์
พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด

15. การลงทุนของพนักงาน
หากพนักงานต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัทฯ เพื่อบัญชีตนเอง พนักงานต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดโดยบริษัทฯ

16. การรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม
ก) หากพนั ก งานได้ รั บ ทราบถึ ง พฤติ ก รรมที่ ท าให้ เ ชื่ อ ว่ า เป็ น การปฏิ บั ติ ที่ ผิ ด กฎหมายหรื อ ผิ ด ศี ล ธรรม
ซึ่งการกระทาดังกล่าวครอบคลุมถึง การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบ พนักงานต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ตามช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ
ข) การให้ข้อมูลของพนักงานดังกล่าวข้างต้นจะมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า เป็นการประพฤติโดยมิชอบ
หรือไม่ หากเป็นจริงดังกล่าว ต้องดาเนินการแก้ไขและหาวิธีป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีก
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17. การคุ้มครองผู้รายงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส
พนักงานที่รายงาน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ

18. จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
ก) นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินต้องปฏิบัติดังนี้
1) ส่งเสริมความซื่อสัตย์ และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึง การใช้หลักจรรยาบรรณ ในการควบคุม
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับหน้าที่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
2) จั ด ท ารายงานและเอกสารที่ ต้ อ งเปิ ด เผยของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ น าส่ งให้ กั บ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แล และ
สาธารณชนอย่างครบถ้วน ยุติธรรม ถูกต้องแม่นยา ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเข้าใจได้
3) ดาเนินการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมาย และกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4) เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบในส่วนนี้ จะต้องรายงานไปยังบริษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ใน
แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
5) พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือว่า เป็นผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด
ข) ห้ามมิใ ห้ผู้ประกอบวิ ชาชีพ ด้านการเงิน ทาการทุจริต บีบบั งคับขู่เข็ญ ยักย้ายถ่ ายเท หรือ ชี้นาข้ อมูลแก่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในทางที่ผิด เพื่อให้งบการเงินของกลุ่มโนมูระแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็น
จริงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ค) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน หมายถึง พนักงานของกลุ่มโนมูระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการเงิน
ผู้ ค วบคุ ม การท าบั ญ ชี ภาษี หน่ ว ยงานบริ ห ารเงิ น ( Treasury) หน่ ว ยงานจั ด การความเสี่ ย ง (Risk
Management) นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor Relations) รวมถึ ง ประธานบริ ห ารของกลุ่ ม (Group CEO)
ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความเสี่ยง (Chief Risk
Officer) ประธานคณะกรรมการผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัท (Chairman of the Disclosure Committee of the
Company) หัวหน้าสายงานของแผนกทั้งหมด (Division Heads) หัวหน้าสายงานของทุกธุรกิจ (Business
Division Heads) หัวหน้าสายงานธุรกิจ (Business Line Heads) หัวหน้าสายงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของทุ กธุ ร กิจ (Business Infrastructure Division Heads) และหั วหน้า ภู มิภ าคของกลุ่ มโนมูร ะ (Regional
Heads of Nomura Group)

19. การแก้ไขและการยกเว้น
บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไขข้อความ หรือการยกเว้นใดๆ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ หากพนักงานพบว่า ข้อกาหนดใดในจรรยาบรรณฉบับนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุ ง
พนักงานต้องแจ้งต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistleblowing Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และ
ข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถรายงานการกระทาใดๆ ที่เชื่อได้ว่าอาจขัดต่อข้อกาหนดของกฎหมาย และ
มาตรฐานการให้ข้อมูล
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
1.
2.
3.
4.
5.

พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รัปชั่น และการติดสินบน
การฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ
การดาเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัทฯ หรือระเบียบข้อบังคับของทางการ
พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสาคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
การกระทาใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม

แนวทางปฏิบัติ


พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุ คคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายตามข้อมูล
ข้างต้น สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการสอบสวน ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะแสดงตัวตน หรือไม่แสดงตัวตน ก็ได้
และส่งไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้
o
o
o
o
o
o
o
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ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15–17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์:
โทรสาร:

66 (0) 2287 6869
66 (0) 2287 6001



บริษัทฯ จะดาเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีก ารปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรม
ต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส
โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่า งเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจ และเชื่อมั่นใน
กระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม



ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทาที่ตั้งใจให้เกิดความ
เสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรับโทษทางวิ นัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ
บริษัทฯ หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทาให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดาเนินคดี
ตามกฎหมาย



บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระของเรื่อง
ที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้
ผู้แจ้งเบาะแสทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล



ผู้รั บ แจ้งเบาะแสจะพิ จ ารณาเรื่ อ งที่แ จ้ งว่า จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสอบสวนหรื อไม่ โดยค านึ งถึ งหลั ก ความยุติ ธ รรม
เที่ยงธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ หากผู้แจ้งเบาะแสไม่แสดงตัวตน
ผู้รับแจ้งเบาะแสจะไม่สามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้



ในกรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารสอบสวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง ผู้ รั บ แจ้ ง เบาะแสจะรายงานเบาะแสดั ง กล่ า วต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร เพื่อทาการพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะทางานสอบสวนในกรณี
ที่เห็นว่ามีความจาเป็น ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องไม่อยู่ในคณะทางานสอบสวนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น
หนึ่งในคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ผู้รับแจ้งเบาะแสจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแทน



คณะทางานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสทราบ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจ้งแบบไม่แสดง
ตัวตน จะทาให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้



ในกรณีที่ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ให้ทันท่ วงที และหากจาเป็น บริษัท ฯ จะด าเนิน การลงโทษกับบุค คลที่เกี่ยวข้อ ง หรื อดาเนินการรายงานให้
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องทราบ



ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสาร
ความลับที่เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
1.

2.

วัตถุประสงค์
1.

นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง (“นโยบาย”) ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ระบุ บ ทบาทหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท หลักทรัพย์ โนมูร ะ พัฒนสิน จากั ด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (“BoD”) โดยคณะกรรมการบริหาร
(“BoED”) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

2.

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ในนามของคณะกรรมการบริหารเพื่อบริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้ง
บริษัทฯ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
ความเสี่ยงจะพิจารณาจากกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ

3.

จุดมุ่งหมายของการกาหนดนโยบายพื้นฐานและกระบวนการควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเงินและเพิ่มคุณค่าของบริษัทฯ ผ่านการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน

4.

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ถูกนิยามไว้ ดังนี้
1)

ความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อเงินทุนของบริษัทฯ

2)

การไม่ส ามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุ นได้ เนื่ องจากบริษัทฯ ถู กลดอันดั บความน่ าเชื่อถือ หรือจาก
สภาวะตลาดที่ถดถอย

3)

การที่รายรับไม่ครอบคลุมรายจ่าย เนื่องจากการถดถอยของความสามารถในการแข่งขันหรื อ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจลดลง

การแต่งตั้งและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ (“กรรมการ”)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฏหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม
2.
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3.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

3.

4.

5.

6.

จัดตั้งและกาหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
จัดตั้งและดาเนินการให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการบริหารความเสี่ยง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

4.

บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นได้
โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ตามคานิยามในหัวข้อที่ 4 : ประธานในที่
ประชุม)

5.

สมาชิ ก ของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ อ านวยการที่ ได้รั บการแต่ งตั้ งจากคณะกรรมการบริษั ท ฯ
สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอความคิดเห็นได้

การเรียกประชุม
1.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ

2.

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทาหน้าที่
เรียกประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้

ประธานในที่ประชุม
1.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงต้องทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานคณะกรรมการ”)

2.

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้

การประชุมคณะกรรมการ
1.

การประชุมสามัญถูกกาหนดให้จัดขึ้นปีละสองครั้ง แต่อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้เมื่อมีความจาเป็น

2.

ในกรณีที่มีความจาเป็น การประชุมของคณะกรรมการอาจจัดให้มีขึ้นในหลายสถานที่ ได้ โดยการประชุม
ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นที่ใกล้เคียงกัน

วาระการประชุมและเอกสารการประชุม
1.

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับแจ้งวาระการประชุมรวมทั้งได้รับเอกสารสาหรับการประชุมก่อนล่วงหน้า
เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้
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7.

8.

การลงมติ
1.

มติในที่ประชุมต้องมาจากการลงคะแนนเสียงของกรรมการส่วนมากในที่ประชุม

2.

มติในที่ประชุมในข้อ 1. จะไม่สามารถยอมรับได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อยหนึ่งคน

3.

กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องลงมติ จะต้องลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

4.

มติในที่ประชุมในข้อ 1. อาจจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เรื่องที่พิจารณา
1.

9.
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ในการประชุมของคณะกรรมการ จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1)

ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด กฏหมาย สินเชื่อ การปฏิบัติงาน
และชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งจาเป็นต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่

2)

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกนโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยง

3)

ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประธานคณะกรรมการเห็นว่า
มีความจาเป็น

2.

พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองเป็นหลักสาคัญในการบริหารความเสี่ยงและต้องจัดการกับความ
เสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

3.

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยมีการประเมิน และจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงาน
อย่างเหมาะสม

การแบ่งประเภทและนิยามความเสี่ยง
1.

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาเนินงาน และ
การน าไปปฏิบัติ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่สอดคล้ องกั บปัจจั ยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ ง
ผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดารงอยู่ของกิจการ เช่น กาหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ได้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์จนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

2.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถชาระ
หนี้สิน และภาระผูก พันเมื่อถึ งกาหนดได้ เนื่องจากไม่ส ามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็น เงิน สดได้ หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) คือ โอกาสที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันได้ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง
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การให้สินเชื่อนอกเหนือจากนโยบาย เจ้าหน้าที่สินเชื่อขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อ
เป็นต้น
4.

ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology Risk) คื อ ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด
เหตุการณ์ที่คาดการณ์ หรือไม่คาดการณ์ อั นเนื่องมาจากการนาเทคโนโลยีมาใช้โดยมีผลกระทบถึ ง
ระบบงานและการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนและรายได้ของบริษัทฯ เช่น
บุคคลที่ไม่มีอานาจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทาลาย หรือเปิดเผยข้อมูลได้

5.

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกากับดูแลกิจการที่ดี
หรือขาดธรรมาภิบาลในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ
เหตุ การณ์ ภายนอก และส่งผลกระทบต่ อรายได้ จากการดาเนิ นงานและเงิน กองทุ นของบริ ษัท ฯ เช่ น
การทุจริตของพนักงาน ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย การจลาจล การก่อ
วินาศภัย เป็นต้น

6.

ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อ
รายได้ และเงิ น กองทุ น ของบริ ษั ท ฯ เช่ น มู ล ค่ า การซื้ อ ขายในตลาดลดลง ส่ งผลต่ อ ค่ า นายหน้ า จาก
การซื้อขายหลักทรัพย์

7.

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรือ
ถูกเปรียบเทียบปรับโดยทางการ

10. การรายงาน
1.

คณะกรรมการจะต้องทาการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

2.

คณะกรรมการต้องตรวจสอบประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และทาการทบทวน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3.

คณะกรรมการต้ อ งรายงานและให้ ข้อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ งความเสี่ ยงที่ ยอมรั บ ได้ ต่ อ คณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

11. รายงานการประชุม
1.

เลขานุการต้องบันทึกสาระสาคัญในการประชุม รวมถึงผลสรุป โดยจัดทาเป็นรายงานการประชุม และ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงนามในรายงานการประชุมดังกล่าว

2.

รายงานการประชุมจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเวลาห้าปี

12. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

1.

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกนโยบายฉบับนี้ต้องได้รับการลงมติจากคณะกรรมการบริหาร
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(Anti – Corruption Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บทนา
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ” โดยมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด พร้อมทั้งจัดทา “นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การยอมรับและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ฉบับนี้ และให้ถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ เรียกร้อ ง
ดาเนิ นการ ยอมรั บ หรื อ สนับ สนุ นการคอร์ รั ป ชั่ นในทุ ก รูป แบบทั้ งทางตรงหรือ ทางอ้อ ม ซึ่งครอบคลุ ม ถึ งทุ ก พื้ น ที่
ที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น
หรือจารีตทางการค้าให้กระทาได้
บริษัทฯ ได้ระบุคานิยาม หน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ บริษัทฯ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น อย่าง
เคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ จะถูกลงโทษทางวินัยตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
คานิยาม
การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้
สาหรับธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการกระทา หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
ที่มิควรได้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการให้หรือรับเงินสด สิ่งของแทนเงินสด ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง บริการ
ประโยชน์อื่นใด หรือสินบน กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้า ที่รัฐ หรือ บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล
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เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน
หรือบุคคลอืน่ ใด ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้
 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
 องค์กรระหว่างประเทศ
 พรรคการเมือง ผู้ด ารงตาแหน่งการเมื อง หรือผู้สมัครรับ เลือกตั้ง (ทั้งฝ่ายรั ฐบาลและฝ่ายค้าน)
ผู้บริหารท้องถิ่น
 หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแล
 รัฐวิสาหกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น และมอบหมายอานาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ นานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

3.

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น ถูกต้องเหมาะสมตรงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และมี การจั ดเก็ บหลัก ฐานจากการตรวจสอบอย่างต่ อเนื่ อง รวมถึ งทบทวนแนวทางการปฏิบั ติงาน โดยฝ่า ย
ตรวจสอบภายในจะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและรายงานให้คณะกรรมบริษัทฯ รับทราบต่อไป

4.

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ

5.

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ จะไม่ละเลยหรือ
เพิกเฉย ที่จะแจ้งพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กาหนดใน
นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)
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แนวทางปฏิบัติ
1.

การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ใช้ แนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
สาหรับพนักงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ (Code of Ethics of Nomura Group)
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน นโยบายการกากั บกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) นโยบายเรื่อง
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกาหนดต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2.

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ
โดยพนักงานต้องไม่สร้างความสัมพันธ์พิเศษกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อันจะ
ทาให้การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นไม่เป็นกลาง หรือทาให้การบริการที่ให้ต่อลูกค้าเกิดความไม่เสมอภาค
ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญที่มีมูลค่ามากหรือรับประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือจากบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานต้องปฏิบัติตาม
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน1 (Compliance Manual) และจรรยาบรรณธุรกิจ2

3.

บริษัท ฯ มีก ระบวนการบริห ารบุ คลากรที่ชัด เจนและสอดคล้ องกั บการต่อต้า นการคอร์ รัปชั่น ซึ่งรวมถึ งการ
คัดเลือก การอบรมพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง
พนักงาน

4.

บริษัทฯ จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึง
บุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น

5.

เมื่อบุคคลใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสตามช่องทางที่
บริษัทฯ กาหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)

6.

บริ ษัท ฯ มี ก ารเปิด เผยและสื่อ สารนโยบายต่อ ต้ านการคอร์ รั ปชั่ น ต่ อกรรมการบริษั ทฯ ผู้บ ริ หาร พนั กงาน
บุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ และสาธารณชน ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

1

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ในห้วข้อ ความสัมพันธ์ของพนักงานกับลูกค้าหรือกับบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2

จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 7 การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
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นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Policy (AML/CFT))
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บทนา
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงหน้าที่และจรรยาบรรณในการ
กาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทเป็นแหล่งฟอกเงิ นและ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวมถึ งกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ส านั ก งาน ปปง. และคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
บริษัทได้กาหนดนโยบายลาดับรอง และมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น อันได้แก่ นโยบายในการรับ
ลูกค้า มาตรการในการบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และกากับดูแล
ให้ บุ คลากรภายในองค์ก รต้ องปฏิ บัติ ต ามนโยบาย มาตรการและแนวทางปฎิ บัติ เกี่ ยวกั บ การตรวจส อบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากบริษัทในฐานะสถาบันการเงิน ต้องกาหนดให้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่บริษั ท
จะต้องให้ความสาคัญ มุ่งมั่นในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย มีหน้าที่และจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้างต้น บริษัทจึงได้กาหนดให้มีนโยบายในการรับลูกค้า
การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และกาหนดหลักปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อันเป็นกระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบมิให้หน่วยงานตนเป็นแหล่งฟอกเงินหรือ
แหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งสอดคล้องรองรับตามกฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจะทาหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
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2.

หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย
2.1 คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธี
ปฏิบัติของบริษัท ข้อกาหนด กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2 บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (Anti-Money Laundering Committee: AMLC) ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และฝ่ายกฏหมายเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสานักงาน ปปง.
2.3 คณะกรรมการบริหารให้ความสาคัญในการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัท
2.4 คณะกรรมการบริหารให้ความสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
2.5 คณะกรรมการบริหารกาหนดให้มีคาสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการ
ป้อ งกั น การฟอกเงิ น และต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้า ย ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่
สานักงาน ปปง. ประกาศกาหนด

3.

นโยบายการรับลูกค้า

บริษัทได้กาหนดกระบวนการสร้างหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมกับลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า
และผู้ดาเนินการแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยต้องได้รับข้อมูลของลูกค้า
ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดาเนินการแทน เพื่อให้สามารถดาเนินการพิสูจน์ทราบและระบุตัว ตนของลูกค้าได้ และตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้ากับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือ
เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4.

การพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้า

บริษัทได้กาหนดประเภทลูกค้า รวมถึงประเภทของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและผู้มีอานาจควบคุม โดยให้ลูกค้า
เป็นผู้แจ้งและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและหลักฐานในการระบุตัวตน และ
ดาเนินการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด
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5.

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกาหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย ที่ เ หมาะกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า ตามมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิ บั ติ ที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

6.

5.1

บริษัทกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย เพื่อให้ทราบระดับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนให้เหมาะสมตาม
ระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า

5.2

บริษัทจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้มข้นมากกว่าปกติ ในการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ หรือลูกค้าที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและการก่อการร้าย
และกาหนดวิธีการเฝ้าระวังและติดตามการทาธุรกรรมของลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.3

บริษัทกาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง การทบทวนข้อมูลและข้อเท็จจริงซึ่งต้องทาการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
ระดับสูง หากพบข้อเท็จจริงที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริษัทจะ
พิจารณาตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือหากต้องสร้างความสัมพั นธ์บริษัท
จะพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง.

5.4

บริษัทกาหนดให้มีมาตรการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินความสัมพันธ์และติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริ ษั ทจั ด ให้มี ก ารเข้ า ถึงฐานข้ อ มู ลต่ า งๆ เพื่ อใช้ ใ นการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อเท็ จ จริ งเกี่ยวกั บลู ก ค้ าตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น ข้อมูลของบุคคลผู้กระทาความผิดมูลฐาน หรือผู้กระทาความผิดฐานฟอกเงิน รายชื่อบุคคลที่มี
สถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ รายชื่อของคณะบุคคลซึ่งประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติกาหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็นการก่อการร้าย เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ระบวนการติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของการใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า จนกว่ า ลู ก ค้ า จะยุ ติ
ความสัมพันธ์ ตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด และหากเป็นลูกค้าจรบริษัทจะปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด
รวมถึ งลู ก ค้ า ที่ อ ยู่ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ เลขาธิ ก าร ปปง. แจ้ ง (UN List, Sanction List และอื่ น ๆ) เพื่ อ ประเมิ น ว่ า ยังคง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อาชีพ และแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน
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8.

การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
8.1 บริษัทได้กาหนดให้มีวิธีการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไข
และข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8.2 บริษัทให้ความสาคัญในการพิจารณาเพื่อพัฒนาระบบหรือวิธีการเพื่อช่วยในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยทันเวลา และสามารถตรวจสอบพบร่องรอยของธุรกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยได้
8.3 บริษัทได้มีการกาหนดลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างน้อยตามแนวทางปฏิบัติที่สานักงาน
ปปง.และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
8.4 บริษัทจะระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะทาให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทได้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อสานักงาน ปปง.

9.

การเก็บรักษาข้อมูล
9.1 บริษัทกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตนหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของ
ลูก ค้า ตั วแทน คู่ ค้า หรือ ผู้ ดาเนิ นการแทน ที่ใ ช้ใ นการท าความรู้ จัก ตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดาเนินการแทน
9.2 บริษัทกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม การประเมินความ
เสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า อันเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทางการสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกาหนด กฎหมายและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
10. การจัดทา ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน
บริษัทกาหนดให้มี ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามแนวทางปฏิบัติที่สานักงาน ปปง. ประกาศกาหนด
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คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์
และอั ต รามาร์ จิ้น เริ่ ม ต้น ที่บ ริ ษัท ฯ อนุญ าตให้ลู กค้ า ซื้อ ในบั ญชี เงิน ให้ กู้ ยืม เพื่ อ ซื้อ หลั ก ทรั พย์ร ะบบเครดิ ตบา ลานซ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจานวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ1
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นายจิโร ยามากูจ2ิ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการ
อานวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามากูจิ กรรมการ จากการ
เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดารงตาแหน่งกรรมการของ
นายจิ โร ยามากู จิ เหลื อน้อ ยกว่ า 2 เดือน ซึ่ งตามข้อ บังคั บ ของบริ ษั ท ฯ ระบุ ไ ว้ ว่ า ในกรณีที่ ตาแหน่งกรรมการว่ า งลงเพราะเหตุอื่ น
นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้กระทาโดยที่ประชุ ม
ผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
ผลของการลาออกของกรรมการตาม 1 และ 2 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจานวน 9 ท่าน
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ1
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการ 2 ใน 5 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการ
อานวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ทาให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ จะมีจานวน 4 ท่าน
คือ นายสุเทพ พีตกานนท์ นายนิมิต วงศ์จริยกุล นายนาโอกิ ซูกาย่า และนางกฤษณา แซ่ หลิ่ว โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

2.

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่ อ
ผูกพันบริษัทฯ ในการทานิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทฯ

3.

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.

กรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
4.1 มีส่ ว นได้ เสี ยไม่ ว่ าโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มในสัญ ญาใดๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท าขึ้ น ระหว่ า งรอบปี บั ญ ชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
4.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยระบุจานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

บทบาทและอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ
1.

เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และดู แ ลการจั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม รวมทั้ ง เอกสารต่ า งๆ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

2.

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมการประชุมให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
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3.

เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.

ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. ที่กาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจานวนไม่น้อย
กว่า 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

(ข) คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหาร” โดยคณะกรรมการบริหารทั้งคณะมีอานาจ
สูงสุดในการบริหารจัดการ (ซึ่งแตกต่างจากระบบ CEO ที่มีผู้บริหารสูงสุดเพียงท่านเดียว) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารท่านใด
มีอานาจสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ1
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการ
อานวยการ จากการเป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 31 มี น าคม 2560 เป็ น ต้ น ไป อนึ่ ง ณ วั นที่ 31 มี น าคม 2560
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อยู่ร ะหว่ า งการพิจ ารณาสรรหาบุคคลซึ่ งมีคุ ณสมบัติแ ละไม่มีลั กษณะต้องห้า มตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็ น
กรรมการแทน
ผลของการลาออกของกรรมการตาม 1 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจานวน 4 ท่าน
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.

มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณากาหนดนโยบาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปีของบริษัทฯ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
1.2 ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคั บของบริษัทฯ
ตลอดจนนโยบาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
1.3 มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดาเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มี
อานาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.4 มีอานาจอนุมัติ วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ วงเงินยืม
และให้ ยืมหลั กทรัพ ย์ และธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องส าหรับ ธุรกิจ หลักทรัพย์ ในส่ว นที่เกิ นวงเงินอนุ มัติของ
ผู้บริหารที่มีอานาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.5 มีอานาจอนุมัติการเป็นผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.6 กาหนดโครงสร้ า งองค์ ก รและอ านาจการบริ ห ารจั ด การ โดยให้ ค รอบคลุ ม รายละเอี ยดการคั ด เลื อ ก
การว่าจ้าง การกาหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของ
บริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการอาวุโสลงไป
1.7 ขาย จาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ รวมถึงการตั้ง
สารองเผื่อหนี้สงสั ยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจาหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.8 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต
มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาที่ ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
1.9 แต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคน กระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขอานาจนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
นั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือ มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับ
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กาหนดขอบเขตที่ชัดเจน

2.
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(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับรอบปีบัญชี 2559 บริษทั ฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางปาริชาต ขันทสีมา ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง นางวัธนี พรรณเชษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิ น
ของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้
ปี
2541 ถึง ปัจจุบัน
2550 ถึง ปัจจุบัน
2542 ถึง 2556

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จากัด (มหาชน)

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

3.

ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง

4.

สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่ งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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7.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ได้รับการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
•

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

•

ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

•

ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
(Charter)

•

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.

ดาเนินการตรวจสอบ/มอบหมายให้มีการตรวจสอบในเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ได้กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

9.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
1)

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2)

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

3)

การฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นั ยส าคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวข้างต้นต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ
10. ทาความเข้าใจและเห็นชอบร่วมกันกับผู้สอบบัญชีในเรื่องที่ระบุว่าเป็น Key Audit Matters (KAM)
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะรายงานงบการเงินรายไตรมาส
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มอีกหากมีความจาเป็น
(ง)

คณะกรรมการสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธาน
คณะกรรมการบริห ารเป็ น ประธานคณะกรรมการสิ น เชื่ อ และผู้ อานวยการฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ยงเป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการสินเชื่อ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1.

พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการขยายวงเงิน ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา
กาหนดวงเงิน

2.

พิจารณากาหนดผู้มีอานาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กาหนด

3.

พิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกั บ
การให้สินเชื่อ เช่น การกาหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึ่งๆ

4.

พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลั ก ทรัพ ย์ร ะบบเครดิ ต บาลานซ์ (Marginable Securities List) ซึ่ งเสนอโดยคณะกรรมการพิ จารณารายชื่ อ
หลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ
เครดิตบาลานซ์

5.

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ
ในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

6.

พิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้านามาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท
บัญชี และกาหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

123

การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2559

(จ) คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้ นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ
อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
1. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัยและบริการการลงทุน

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ
ในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
1.

พิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุ ญาตให้ลูกค้าซื้อใน
บัญ ชี เงิ น ให้ กู้ ยืม เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ร ะบบเครดิ ต บาลานซ์ เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการสิ น เชื่ อ ให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและการทาธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2.

สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้า ซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นครั้งคราวอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่กาหนดจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือเมื่อมี
คาขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป

3.

พิจารณากาหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ ให้เหมาะสมกับสภาพคล่องและ
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ

4.

พิจารณากาหนดมาตรการในการดาเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ

(ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร-ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นัน้

2.

พิจารณากาหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ และก าหนดให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางหรือขั้นตอน

3.

ตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

4.

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

(ช) คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.

กรรมการบริหาร
ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย
ผู้แทนจากฝ่ายกากับดูแล
ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ
สมาชิก
ประธาน
สมาชิก
สมาชิก

การประชุม
คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะจัดประชุม เพื่อ
ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมครั้งอื่นๆ
อันเกี่ยวกับการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จะจัดประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ โดยประธานจะเรียกการประชุม
และจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสามในสี่ของที่ประชุม ทั้งนี้ กรณีที่เร่งด่วน อาจจัดให้มีการประชุมได้
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1.

พิจารณานโยบายหลัก และนโยบายรอง รวมถึงวิธีปฎิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกาหนด โดยนโยบายต่างๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

2.

ทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกปี

3.

ปรับปรุงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
แก้ไขใหม่

4.

พิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้าก่อนส่งรายงานดังกล่าวไปยังสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.)
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5.

จัดให้มีแนวทางปฎิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทาธุรกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

6.

จัดให้มีการอบรมพนักงานประจาปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นา
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ ตลอดจนมีเวลาที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อ เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1.

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2.

ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธอี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลาย
ท่าน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน
(1) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการบริษัท
ฯ ในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
(2) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตาแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่เข้ารับหน้า
ที่ เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่ น ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้กรรมการพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่พ้นจากตาแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่ภายใน
1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
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(3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทาการ
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่ง
ที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่
จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
ตนแทนเท่านั้น
กรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดเรื่องจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(1) บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 ท่าน
(2) กรรมการอิสระแต่ละท่านของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า
2 ปี ก่ อ นได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มดั งกล่ า วไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ

3.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลั กษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรื อ ให้ เช่า อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ยวกั บสิ น ทรั พ ย์ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รือ รั บ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มี อ านาจควบคุ มของบริษั ท ฯ และไม่ เป็น ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นั ย สาคั ญ ผู้ มีอ านาจควบคุ ม หรื อ หุ้ นส่ ว นของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสาคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสาคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสาคัญ
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

(2) กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจเลือกตั้งกรรมการจานวนหนึ่ง เป็นกรรมการบริหาร
(3) กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้อง
เป็นกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติ ตามข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1.

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2.

เป็นกรรมการอิสระตามคานิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ทางสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นผู้กาหนด และต้อง
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(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3.

มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(4) เจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร
(5) จานวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการ
นายทาคาฮิโต นากามูระ1
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นายจิโร ยามากูจ2ิ

ตาแหน่ง
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการ
อานวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามากูจิ กรรมการ จากการ
เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดารงตาแหน่งกรรมการของ
นายจิ โร ยามากู จิ เหลื อน้อ ยกว่ า 2 เดือน ซึ่ งตามข้อ บังคั บ ของบริ ษั ท ฯ ระบุ ไ ว้ ว่ า ในกรณีที่ ตาแหน่งกรรมการว่ า งลงเพราะเหตุอื่ น
นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้กระทา โดยที่ประชุ ม
ผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
ผลของการลาออกของกรรมการตาม 1 และ 2 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จานวน 2 ท่าน
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129

การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2559

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
ในปี 2559 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้พนักงานและผู้บริหารนาข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจาก
การปฏิบัติงานไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางกากับดูแล ดังนี้

1.

บริษัทฯ ได้กาหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะที่บริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สาหรับ
หลักทรัพย์ไทย บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะบัญชีเงินสด โดยสามารถดาเนินธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ได้
สาหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ยกเว้น
คณะกรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกากับดูแล และพนักงานในสายงานบริหารด้านวาณิชธนกิจ

2.

บริษัทฯ ได้กาหนดให้พนักงานต้องรายงานการซื้อขายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้ฝ่ายกากับดูแลรับทราบ
เมื่อได้รับการร้องขอ

3.

บริษัทฯ กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

4.

บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดของ
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศ
งบการเงินต่อสาธารณชน

5.

บริ ษั ท ฯ ห้ า มพนั ก งานซื้ อ ขายหุ้ น Nomura Holdings, Inc. (หุ้ น NHI) รวมถึ งหลั ก ทรั พ ย์ที่ มี ก ารแจ้ งห้ า มโดย
กลุ่มโนมูระ

6.

บริษัทฯ ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ที่มีอายุการถือครองในบัญชีน้อยกว่า 30 วัน

7.

บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดทารายงานวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามนักวิเคราะห์ของสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวด
ที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการทารายงานวิเคราะห์ และห้ามพนักงานระดับตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายขึ้น
ไปในสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์
(2) ห้ า มพนั ก งานและกรรมการบริ ห ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ ดหลั ก ทรั พ ย์ ห นึ่ ง โดยที่ พ นั ก งานและ
กรรมการบริหารนั้นทราบหรือควรทราบว่าสายงานที่เกี่ยวข้องกาลังอยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลของหลักทรัพย์
นั้น หรือมีแผนงานที่จะเผยแพร่รายงานวิจัยของหลักทรัพย์นั้น
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(3) ห้ามพนักงานทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกากับดูแลทุกคนซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จัดทารายงานวิเคราะห์เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 วันทาการ นับตั้งแต่
วันที่ได้เผยแพร่รายงานแล้ว รวมถึงหลักทรัพย์ที่มีการแจ้งห้ามโดยกลุ่มโนมูระ

8.

บริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงาน รวมถึง สมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทราบหรือควรทราบข้อมูล
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป หรือข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ซื้อขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าพนักงานหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ คนนั้นจะอยู่ในฝ่ายงานที่มีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม

9.

ฝ่ายกากับดูแลของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดข้างต้น

มาตรการลงโทษ
หากบริษัทฯ พบว่า พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์
ส่วนตน จะถือว่าพนักงานและผู้บริหารละเมิดทางวินัย ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษพนักงานและผู้บริหารนั้นตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญาจ้างไม่ต่ากว่า 3 เดือน รวมถึง
กรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกคน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท (หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย)
(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ที่นอกเหนือจากบริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปีบัญชี 2559 และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการ
อื่นใดให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
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การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559
รายชื่อกรรมการ
1. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้ง
การประชุม
4
4
4

จานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
3
4
4

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณางบการเงิน
ประจาปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีผู้บริหารของ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
จานวนเรื่องทีค่ ณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา และจานวนเรื่องทีก่ รรมการแต่ละท่านร่วมพิจารณาในปี 2559
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนเรื่องที่
คณะกรรมการพิจารณา
242
242
242
242
242

จานวนเรื่องที่
กรรมการร่วมพิจารณา
241
232
235
239
199

จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ
อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละ
ท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559
ตาแหน่ง
1. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัย
และบริการการลงทุน
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ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้ง
การประชุม
4
4

จานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
4
4

4

4
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2559

จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี
2559
ตาแหน่ง
1. กรรมการบริหาร–ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร–สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
4. ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
5. ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
6. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

จานวนครั้ง
การประชุม
2
2

จานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.

กรรมการบริหาร
ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย
ผู้แทนจากฝ่ายกากับดูแล
ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการ
สมาชิก
ประธาน
สมาชิก
สมาชิก

จานวนครั้ง
การประชุม
5
5
5
5

จานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
5
5
5
5
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนขององค์กร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) มีอุดมกำรณ์ยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ไม่เพียงให้ควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนของภำคธุรกิจหรือผลตอบแทนจำกกำรประกอบธุรกิจ
แต่เพียงเท่ำนั้น แต่ยังให้ควำมใส่ใจกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Development)
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งรวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ ว ย โดยมี ห ลั ก กำรส ำคั ญ ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ 8 ข้ อ ตำมแนวทำงควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมซึ่ งก ำหนดโดยตลำด
หลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งกำหนดนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
นโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรโดยยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer Centricity) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุนที่มีคุณภำพและมีควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตลอดจนกำร
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ รวมถึงกำรรักษำสัมพันธภำพที่ดีกับลูกค้ำแต่ละรำย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงประโยชน์อย่ำงแท้จริงให้กับลูกค้ำ และไม่หยุดที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำง
กำรเงินและกำรลงทุนเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กำรรับรู้และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ
กำรพัฒนำบุคลำกร
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุน
กำรดำเนินกิจกำรด้วยหลักควำมเป็นธรรม
กำรสื่อสำรระหว่ำงบริษัทฯ กับลูกค้ำ

พนักงาน
พนักงำนเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยำกรอันมีค่ำสูงสุดที่จะนำควำมสำเร็จมำสู่บริษัทฯ ดังนั้น พนักงำนของ
บริษัทฯ ทุกคน ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถ ให้เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนสูงสุด
บริษัทฯ จัดให้มีกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสมยุติธรรม เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้มีโอกำสก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
ได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับศักยภำพของตน พร้อมทั้งเปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำกพนักงำน
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิกำรและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ดี มีกำรกำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนและให้กำรเอำใจใส่ดูแลพนักงำนทุกคนอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วย
ควำมสุภำพและให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน อีกทั้งกำรว่ำจ้ำง แต่งตั้งและโยกย้ำยพนักงำน จะพิจำรณำบน
พื้นฐำนของควำมเป็นธรรมและกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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บริษัทฯ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือเป็นรำกฐำนสำคัญที่จะช่วยให้พนักงำนทุกคนสำมำรถนำศักยภำพกำร
ทำงำนของตนเองออกมำใช้อย่ำงเต็มที่ รวมทั้งมีทัศนคติต่อกำรทำงำนไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
ให้ก้ำวไปสู่จุดมุ่งหมำยต่อไป
บริษัทฯ มีนโยบำยทรัพยำกรบุคคลที่มุ่งมั่นในกำรสร้ำงให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สำมำรถดึงดูดและรักษำบุคลำกร
ที่มี คุณ ภำพ เพื่อ ร่ วมกัน สร้ำ งสรรค์ สิ่งที่ดี อ ย่ำ งต่ อ เนื่ อง ประกอบด้ วย กำรสรรหำและคัด เลือ กบุ ค ลำกรที่ มีค วำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำมำทำงำนในองค์กร (Recruitment and Selection) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(Utilization) ควำมก้ ำ วหน้ำ ในหน้ำ ที่ ก ำรงำนที่ ชัด เจน (Clear Career) กำรชื่ น ชมผลกำรปฎิ บั ติ งำน (Performance
Recognition) กำรธำรงรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กรเป็นเวลำนำน (Retention) กำรพัฒนำศักยภำพ
ที่ดีที่สุด (Best Development) และกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร (Make the Difference Culture)
คู่สัญญา
ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ คู่ สั ญ ญำ บริ ษั ท ฯ ให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรท ำธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ในระยะยำวและยั่ งยืน
ในลักษณะกำรเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจที่ดีต่อกัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อ คู่สัญญำอย่ำงชัดเจน เช่น
ในกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเช่ำ และเช่ำซื้อทุกประเภท
บริษัทฯ ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์อย่ำงเป็นระเบียบรัดกุม เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้งในส่วนของคุณภำพ รำคำ เงื่อนไขต่ำงๆ จำกสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ
เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กับเจ้ำหนี้ โดยมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลักควำม
สมเหตุสมผล
(2) บริหำรจัดกำรเงินทุนให้มีโครงสร้ำงที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีควำม
เสี่ยงและต้นทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อรักษำควำมเชื่อมั่นต่อเจ้ำหนี้
(3) รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลำ ให้กับเจ้ำหนี้อย่ำงสม่ำเสมอ
(4) ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว และรักษำสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบริษัทฯ กับ
เจ้ำหนี้
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คู่แข่งขัน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐำนกำรแข่งขันอย่ำงเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมำ มีจริยธรรม ไม่ทำลำย ทำให้
เสียหำย ขัดขวำง กีดกัน หรือจำกัดกำรประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน ประพฤติปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี
บริษัทฯ ยินดีให้ควำมร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพของตลำดทุนโดยรวม เพื่อ
ควำมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นของสถำบันตลำดทุนไทย
ทางการที่มีอานาจควบคุมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของทำงกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด และให้ควำมร่วมมือต่อทำงกำรเป็นอย่ำงดี
บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ซึ่งแสดงถึงควำมมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ โดยมีนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่ชัดเจนตำมมำตรฐำนสำกล
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจอย่ำงเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้ำงผลประกอบกำรที่ดี โดยคำนึงถึงกำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวตำมศักยภำพและเต็มควำมสำมำรถ อันจะเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของมูลค่ำหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่น่ำจูงใจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนภำยใน
กำหนดเวลำที่สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเห็นภำพผลประกอบกำร
รวมถึงแนวโน้มกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ชัดเจน
หลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
1.

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีอุดมกำรณ์ยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยและก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี
ต่อกิจกำรในระยะยำว เพื่อกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมำย
และกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่น ส่งเสริมให้พนักงำนให้ควำมสำคัญกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม
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บริษัทฯ คำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบและมีควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจ รักษำ
ผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น และทุกภำคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มำ
จำกกำรดำเนินงำนที่ไม่ถูกต้อง ตำมพื้นฐำนของกำรดำเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมำภิบำล สอดคล้องกับหลักมำตรฐำนสำกล
แนวทางการดาเนินงานในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมในปี 2559

2.



บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินโดยมี คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมำก” จำกโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแล
กิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งประเมินโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association: IOD)



บริษัทฯ ร่วมรำลึกถึง “วันแห่งแนวคิดกำรก่อตั้งบริษัทฯ วัฒนธรรมและปรัชญำกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
ของกลุ่มโนมูระ” (Nomura Founding Principles and Corporate Ethics Day) ทุกวันที่ 3 สิงหำคม ของทุกปี
เพื่อเป็นกำรย้อนคิดทบทวนและตระหนักถึงวัฒนธรรมและปรัชญำของกลุ่มโนมูระ ตำมแนวคิดกำรดำเนิน
ธุรกิจเมื่อครั้งก่อตั้งธุรกิจและจำกบทเรียนที่ได้รับจำกควำมผิดพลำดในอดีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำม
ผิดพลำดเฉกเช่ นที่เคยเกิดขึ้น ในช่ วง 90 ปี ที่ก ลุ่มโนมูระดำเนินกิจ กำร ทั้งนี้ มีพ นักงำนร่ว มรับ ทรำบ
วัฒนธรรมและปรัชญำกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของจำนวนพนักงำน ณ วันที่ 3 สิงหำคม
2559



บริ ษัท ฯ สื่ อ สำรและให้ ควำมรู้ เกี่ยวกั บ นโยบำยกำรป้ อ งกั น กำรหำผลประโยชน์ ในหน้ ำ ที่โ ดยมิ ช อบแก่
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง



บริษัท ฯ จัด ให้มี ช่องทำงในกำรสื่อสำร เสนอแนะให้ข้อมู ลที่เป็นประโยชน์ในกำรดำเนิ นธุร กิจ หรือข้ อ
ร้องเรียนที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือกำรกระทำที่ไม่ถูกต้องตำมนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส รวมถึงมีมำตรกำร
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และมีมำตรกำรที่ชัดเจนในกำรดำเนินกำรต่อข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินธุรกิจ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต (CAC-Certified Company) โดยได้จัดทำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ” ขึ้นเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมทั้ง
ประกำศบังคับใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินธุรกิจและกำรพัฒนำองค์กรอย่ ำงยั่งยืน และถือนโยบำยดังกล่ำวเป็น
ส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน รวมไปถึงบุคลำกรที่
กระทำกำรแทนบริษัทฯ ถือปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกำรอบรมประจำปีในหัวข้อ “นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ” ในเดือนพฤศจิกำยน
2559 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ด้วยกำรทำงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและโปร่งใส อัน
จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ พนักงำน และผู้ถือหุ้น
โดยรวม
ทั้งนี้ สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น”
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3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ เคำรพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ขั้นพื้นฐำนของบุคคลโดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

4.



บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรคุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภำพของบุคคล โดยไม่กระทำ
กำรเลือกปฏิบัติกับบุคคล (Non-Discrimination) อันเนื่องมำจำก เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ เผ่ ำพันธุ์ สังคม
หรือสัญชำติ สถำนะของบุคคล สถำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม



บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของบุคคล ในกำรกำหนดนโยบำย แนวทำงปฏิบัติและกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ ภำยในบริษัทฯ



บริษัทฯ มีแนวทำงปฎิบัติในกำรสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่ำมีกำรกระทำละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินกำรใดๆ เพื่อระงับกำรกระทำดังกล่ำว และหำแนวทำงป้องกันมิให้มี
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นภำยในบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมตำมหลักสำกล สอดคล้องตำมกฎหมำยแรงงำนกำหนดไว้ โดยมี
แนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(1) กำรใช้แรงงำน: บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงำนที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ำกรณีใดๆ รวมถึงไม่จ้ำงแรงงำนเด็ก
หรือบุคคลที่อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ทำงำนในสถำนที่ที่มีลักษณะเป็นอันตรำย
(2) ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์: บริษัทฯ จะจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้ำงพึงได้รับตำม
กฎหมำยให้กับแรงงำนอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม
(3) กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน: บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อลูกจ้ำง และปฏิบัติตำมกฎหมำย
แรงงำนซึ่งเป็นมำตรฐำนขั้นต่ำ ในเรื่องกำรจ้ำงงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรเข้ำรับ กำรอบรม กำรเลื่อน
ตำแหน่ง กำรเลิกจ้ำงหรือกำรให้ออกจำกงำน
(4) ด้ำนมนุษยธรรม: บริษัทฯ เคำรพในสิทธิของลูกจ้ำง และห้ำมมิให้มีกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิดทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ หรือคุกคำม ข่มขู่ในลักษณะใดๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมตำมหลัก
สำกล สอดคล้องตำมกฎหมำยแรงงำนกำหนดไว้ทุกประกำร
5.

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยำบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
โดยเฉพำะสำหรับผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อกำ รเติบโต
อย่ำงยั่งยืน
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บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรโดยยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer Centricity) โดยตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุนที่ดีให้กับลูกค้ำทุกกลุ่มทุกระดับ ทั้งกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและ
กำรลงทุนใหม่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินของลูกค้ำที่ครบวงจรและหลำกหลำย กำร
ปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรดำเนินงำน รวมไปถึงกำรจัดทำโครงกำร
ส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำด เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงประโยชน์อย่ำงแท้จริงให้กับลูกค้ำ และไม่หยุดที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำง
กำรเงินและกำรลงทุนที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักสำกล ภำยใต้หลักกำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำ ดังนี้
(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ เน้นกำรให้บริกำรโดยยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer Centricity) จึงใส่ใจกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำมำเป็นอันดับแรก โดยคำนึงถึงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ
(Suitability Test) เพื่อให้บริษัทฯ รู้จักลูกค้ำ อันจะเป็นประโยชน์ในกำรให้คำแนะนำกำรลงทุนแก่ลูกค้ำ
เพื่อนำไปสู่กำรตัดสินใจในกำรลงทุนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของลูกค้ำเอง
(2) การพัฒนาบุคลากร


บริ ษัท ฯ มีน โยบำยกำรจั ดหำทรัพ ยำกรบุค คลอย่ำ งยั่งยืนด้ วยกำรจัด ตั้งโครงกำร Young Talent
Financial Advisor ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมำจนถึงปี 2559 รวมทั้งหมด 16 รุ่น โดยเป็นโครงกำรที่
อบรมและพัฒนำบุคลำกรที่ไม่เคยมีประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุนมำก่อนให้
เป็นที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุน (Financial Advisor) ที่มีคุณภำพเพียงพอ สำมำรถให้คำแนะนำ
กำรลงทุนกับลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม



บริษั ทฯ มี นโยบำยพั ฒนำควำมรู้ค วำมสำมำรถของพนักงำนด้ว ยกำรจั ดอบรมเพื่อทบทวนและ
เพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุนให้แก่ที่ปรึกษำกำรเงินและ
กำรลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรแนะนำข้อมูลกำรลงทุนแก่ลูกค้ำ



บริ ษั ท ฯ มุ่ งเน้ น ให้ พ นั ก งำนทุ ก คนมี ม ำตรฐำนควำมรู้ และควำมสำมำรถอย่ำ งมื อ อำชี พ ในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ และรั ก ษำระดั บ ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ งำน โดยค ำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุน


บริษัทฯ จัดตั้งโครงกำร CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้ที่ปรึกษำกำรเงิน
และกำรลงทุ นรวมถึ งลู กค้ ำ ได้ มีโ อกำสพบกั บ ผู้บ ริ หำรระดั บสู งของบริษั ท จดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมจำกผู้บริหำรของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบกำรให้ตัดสินใจ
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เกี่ยวกับกำรลงทุนที่มีคุณภำพ และเป็นโอกำสให้บริษัทจดทะเบียนมีช่องทำงเพิ่มเติมในกำรพบ
นักลงทุน ซึ่งในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนเข้ำร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้น 59 บริษัท
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บริษัทฯ จัดให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรลงทุนแก่ลูกค้ำ ผ่ำนรูปแบบงำนสัมมนำต่ำงๆ ซึ่งบริษัทฯ จะ
จัดให้ลูกค้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของลูกค้ำ ตลอดจนกำรสื่อสำรข้อมูล
ข่ำวสำรที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์อย่ำงทันท่วงที ซึ่งเป็นปั จจัยที่ส่งเสริมให้กำรลงทุน
ในหลักทรัพย์ของลูกค้ำเติบโตได้อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน



บริษัทฯ ได้ลงทุนปรับปรุงระบบกำรสือ่ สำรที่สำนักงำนสำขำในต่ำงจังหวัดเพื่อพัฒนำให้เป็นศูนย์กำร
เรี ย นรู้ (NOMURA Learning Center) หรื อ ศู น ย์ บ ริ ก ำรนั ก ลงทุ น (NOMURA Service Center) ที่
สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรเข้ำร่วมกำรถ่ำยทอดสดกำรอบรมสัมมนำต่ำงๆ จำก
สำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนสำขำในเขตกรุงเทพมหำนครไปยังสำนักงำนสำขำในต่ำงจังหวัด เพื่อ
สร้ำงโอกำสในกำรรับรู้ข่ำวสำรและเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำเทียมกันระหว่ำงลูกค้ำในเขต
กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด



บริษัทฯ ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งโครงกำร “New Frontier Roadshow กับ
NOMURA Learning Center” ปั ก ธง ลงทุ น ทั่ ว ไทย เพื่ อ ให้ เปิ ด โอกำสให้ นั ก ลงทุ น ระดั บ ภู มิ ภ ำค
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลกำรลงทุนต่ำงๆ ได้ทัดเทียมศูนย์กลำงกำรลงทุนอย่ำงกรุงเทพมหำนคร
ผ่ำน NOMURA Learning Center ซึ่งมีสำขำอยู่ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจให้ แก่ ป ระชำชนในภู มิ ภ ำคที่ อ ำจจะพั ฒนำเป็ น นั ก ลงทุ น อั น เป็ น กำรตอบสนองต่ อ
นโยบำยในกำรสร้ำงเงินออมรองรับสังคมผู้สูงอำยุในอนำคต



บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรนำเสนอบทวิเครำะห์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักลงทุน โดยยึดถือควำม
ถูก ต้อ งของข้อ มู ลเป็น หลัก ภำยใต้ ก ำรสนั บ สนุ น ข้อ มู ลจำกกลุ่ ม โนมู ร ะ บริษั ทฯ ได้ ร วบรวมบท
วิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำน บทวิเครำะห์ทำงเทคนิค บทวิเครำะห์ด้ำนภำพรวมเศรษฐกิจรวมถึงทิศทำง
ตลำดและกลยุทธ์กำรลงทุน บริษัทฯ มีทีมงำนนักวิเครำะห์มืออำชีพที่ได้รับกำรรับรองด้วยรำงวัล
นักวิเครำะห์ยอดเยี่ยมจำกสถำบันต่ำงๆ โดยในปี 2559 นักวิเครำะห์ด้ำนกลยุทธ์กำรลงทุนของ
บริษัทฯ คือ คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกลยุทธ์ก ำรลงทุน ได้รับรำงวัล “The Money
Channel Award 2016 สุดยอดนักวิเครำะห์ยอดนิยม” จัดโดยสถำนี Money Channel และนิตยสำร
Money & Wealth ซึ่งถือได้ว่ำเป็นอีกหนึ่งรำงวัลที่ยืนยันผลกำรตอบรับจำกนักลงทุนอันเป็นผลจำก
ควำมทุ่มเทของบริษัทฯ



บริษัทฯ จัดหำเครื่องมือที่หลำกหลำยในกำรทำธุรกรรมกำรลงทุน โดยจัดให้มีโปรแกรมสำหรับทำ
ธุรกรรมกำรลงทุน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Streaming และ efin Trade Plus เพื่อให้ลูกค้ำไม่
พลำดโอกำสในกำรลงทุนในกรณีที่มีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเกิดขัดข้อง ลูกค้ำสำมำรถใช้อีก
โปรแกรมในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ได้ทันที
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(4) การดาเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม


บริษัทฯ ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้ำเท่ำนั้น
ทั้งในรูปเอกสำรหรือด้วยกำรบอกกล่ำวในนำมของบริษัทฯ



บริษัทฯ ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ กำหนดให้มีกำร
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึงสื่อต่ำงๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ อย่ำงถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เกิด
ควำมมั่ น ใจในมำตรฐำนกำรบริ ก ำร ว่ ำ เป็ น ไปตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล หลั ก สำกล และถู ก ต้ อ งตำม
กฎระเบียบและข้อกฎหมำยทุกประกำร โดยยึดประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ



บริษัทฯ มีกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ โดยข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับลูกค้ำทั้งหมดจะถูกพิจำรณำและเก็บ
รั ก ษำเป็ น ควำมลั บ ที่ สุ ด ส ำหรั บ กำรเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ของลู ก ค้ ำ บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้ มี ล ำดั บ ขั้ น และผู้ ที่
รับผิดชอบชัดเจน ซึ่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมำยจะไม่มีโอกำสได้เข้ำถึงข้อมูลของลูกค้ำ



บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจกับลูกค้ำ อย่ำงยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตำมข้อกำหนดและ
เงื่อนไขภำยใต้สัญญำที่ได้ตกลงร่วมกันและตำมที่กฎหมำยกำหนด

(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

6.



บริษัทฯ มีกำรสื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อให้ลูกค้ำได้มีโอกำสได้รับ
ทรำบข้อมูลหรือข่ำวสำรใดๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือลูกค้ำ ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น จดหมำยข่ำว
ประจำเดือน แผ่นพับ Direct Mail เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) และสื่อต่ำงๆ



บริษัทฯ มีกำรแจ้งเตือนสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ลูกค้ำได้รับจำกบริษัทฯ เช่น มี Direct Mail แจ้งลูกค้ำเมื่อ
ลูกค้ำได้รับรำงวัลจำกกำรส่งเสริมกำรขำย กำรอบรมสัมมนำพิเศษ หรือมีกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ



บริษัทฯ มีกำรจัดเก็บและติดตำมควำมคิดเห็นของลูกค้ำ เช่น มีกำรจัดซื้อโปรแกรมสำรวจควำมพึงพอใจ
ในงำนสัมมนำและอบรมต่ำงๆ เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ รวมถึงจัดทำแบบสอบถำมสำหรับ
กิจกรรมต่ำงๆ อยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นควำมสำคัญตำมกลุ่มลูกค้ำ เพื่อนำไปใช้วิเครำะห์เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์
และกำรให้บริกำรต่อไป



บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงสำหรับลูกค้ำ ในกำรสอบถำมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของบริษัทฯ รวมถึงช่องทำงในกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.nomuradirect.com) และผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ 0-2638-5500

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด ควบคู่ไปกับ
กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม
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(2) ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอนำมัย
ของลูกค้ำและสังคม
(3) ให้ควำมสำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำง
เหมำะสมและได้มำตรฐำน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงำนร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2559 ของ
อำคำรกรุงเทพประกันภัย (สำนักงำนใหญ่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 โดยมีพนักงำนเข้ำ
ร่วมทั้งสิ้นร้อยละ 92 ของจำนวนพนักงำนทั้งหมดที่มำทำงำนในวันดังกล่ำว
(4) ให้ควำมสำคัญกับกำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยำกรโลก ด้วยกำรใช้จดหมำย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำยในบริ ษั ท ฯ และระหว่ ำ งบริ ษั ท ฯ กั บ ลู ก ค้ ำ พร้ อ มทั้ งส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก ค้ ำ ใช้ บ ริ ก ำร
e-dividend และ e-confirmation แทนกำรใช้กระดำษ ซึ่งนอกจำกจะลดกำรใช้ทรัพยำกรแล้ว ยังเป็นกำร
อำนวยควำมสะดวกรวดเร็วในกำรแจ้งข่ำวสำรให้กับลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถรับเงินปันผลและทรำบข้อมูลกำร
ลงทุนได้อย่ำ งรวดเร็ว ไม่สูญหำย และไม่ต้อ งเดิน ทำงไปทำธุร กรรมที่ธนำคำร ทั้ งนี้ กำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวนอกจำกจะช่วยประหยัดทรัพยำกรโลกแล้ว ยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ
(5) มุ่งพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำง
ประหยัด คุ้ มค่ำ และมี ประสิท ธิภำพ โดยบริษั ทฯ ได้ เข้ำ ร่ว มโครงกำรปิดไฟให้ โลกพัก “Earth Hour”
ประจำปี 2559 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงำนปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ตั้งแต่เวลำ 20.30 น. – 21.30 น.
วั น เสำร์ ที่ 19 มี น ำคม 2559 ซึ่ ง เป็ น กำรปิ ด ไฟฟ้ ำ ที่ ไ ม่ จ ำเป็ น เป็ น เวลำ 1 ชั่ ว โมง พร้ อ มกั น กั บ
นำนำประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้พนักงำนร่วมแบ่งปันวิธีลดโลก
ร้อน และร่วมเดินรณรงค์ด้วยชุดที่ ประดิษฐ์จำกวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อให้พนักงำนในบริษัทฯ และพนักงำน
บริษัทอื่นๆ ในอำคำรร่วมตระหนักถึงปัญหำโลกร้อน
7.

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทำง
ธุรกิจและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนด้วยจิตอำสำ เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำนึกกับกำรรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงำนในองค์กรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้เข้ำไปมีบทบำทในกำรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตำมวำระและโอกำสต่ำงๆ โดยมุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ดำเนินกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์และอำนวยประโยชน์ในกำรช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ด้วยมุ่งหวังว่ำจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำรส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้ำงรำกฐำนสั งคมของ
ประเทศให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งในปี 2559 สำมำรถสรุปกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมได้ดังนี้
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กิจกรรม “SET Bull Run”
บริ ษั ท ฯ เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมวิ่ งกำรกุ ศ ล “SET Bull Run Mini Marathon” ซึ่ งจั ด โดยตลำดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ในวั น ที่
28 กุมภำพันธ์ 2559 โดยมีบุคลำกรในตลำดทุน ผู้ลงทุน และประชำชน สนใจสมัครร่วมกว่ำ 3,300 คน ด้วยบริษัทฯ
เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงของพนักงำน กิจกรรมนี้จึงมีจุดมุ่งหมำยที่จะรณรงค์ให้พนักงำน
ทุกคนมีสุขภำพที่ดี อีกทั้งยังเป็นกำรสำนสัมพันธไมตรีระหว่ำงเพื่อนพนักงำนภำยในองค์กร รวมถึงบุคคลภำยนอกได้
เรียนรู้ควำมมีน้ำใจนักกีฬำ กำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งนอกจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมวิ่งประเภท Mini Marathon ระยะทำง
10.3 กิโลเมตร และประเภท Fun Run ระยะทำง 3.2 กิโลเมตรแล้ว บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพสำหรับ
นักวิ่งในงำนด้วย
โครงการ CNS Startup & SME Access
รัฐบำลได้กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำเศรษฐกิจใหม่ให้เกิด
ควำมยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นำบริษัทที่มีศักยภำพในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
และเสริมสร้ำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small-and-Medium Enterprises;
SMEs) และผู้ประกอบกำรใหม่เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Startup) เพื่อให้สำมำรถแข่งขันในโลกธุรกิจและเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่ำงยั่งยืน
บริษัทฯ เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย
กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรให้เข้มแข็งนั้น จำเป็นต้องอำศัยปัจจัยหลำยด้ำนโดยเฉพำะควำมรู้ด้ ำนกำรประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันและขับเคลื่อนผู้ประกอบกำรให้มีควำมเข้มแข็ง เจริญก้ำวหน้ำ จึง
ได้ จัด ตั้ งโครงกำร CNS Startup & SME Access ขึ้ น ในปี 2559 โดยมี วัต ถุ ประสงค์ใ ห้ เป็ นสะพำนเชื่ อม SMEs และ
Startup ให้ก้ำวเข้ำสู่โอกำสทำงธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ โดยบริษัทฯ อำสำนำพำผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ศูนย์กลำงควำมรู้ที่
ทันสมัย ที่จะเป็นตัวแปรต่อยอดทำงธุรกิจ ศูนย์รวมพันธมิตรด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน สร้ำงสังคมทำงธุรกิจ ที่จะเปิดโอกำส
ให้พบปะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อันล้ำค่ำ รวมไปถึงกำรเป็นที่ปรึกษำด้ ำนกำรเงินและกำรลงทุน กำรให้ควำมรู้ในเชิง
กฎหมำยและบัญชี เพื่อนำไปสู่กำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงกำร คือ
1. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำร SMEs และ Startup
2. ส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยงในกำรดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร SMEs และ Startup รวมถึงบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
3. สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำร SMEs และ Startup
4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร SMEs และ Startup เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
5. สนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมอืน่ ๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร SMEs และ Startup
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในโครงกำร ดังนี้
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The Angel Boot Camp
หนึ่ งในกิ จ กรรมภำยใต้ ก ำรแข่ งขั น The Angel Biz Challenge โดย The Angel Boot Camp เป็ น
หลักสูตรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบธุรกิจ ในรูปแบบของกิจกรรมค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำร
โดยมี เ นื้ อ หำหลั ก สู ต รจำก Innovation-Driven Entrepreneurship Center (IDE Center) มหำวิ ท ยำลั ย
หอกำรค้ำไทย ซึ่งจัดให้ผู้เข้ำแข่งขันที่สมัครเข้ำสำย Ideation Track และผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรก ทั้งนี้
เป้ำหมำยของกิจกรรม The Angel Boot Camp คือ


เพื่อพัฒนำแนวคิดที่จะใช้ในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น ด้วยกำรจัดระเบียบควำมคิด จัดหำ
บุคลำกร กำหนดแนวทำง และจัดสรรทรัพยำกร



เพื่อพัฒนำทัศนคติและสำมำรถนำเครื่องมื อไปใช้ ในกำรทดสอบตลำด เพื่อทดสอบข้ อ
สมมุติฐำนในกำรดำเนินงำน



เพื่อพัฒนำแนวคิดให้เป็นรูปธรรม ด้วยกำรชี้แนะจำกผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญเชิงธุรกิจและ
ผู้ประกอบกำรที่มีประสบกำรณ์

โครงสร้ำงกิจกรรม The Angel Boot Camp นี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) ทัศนคติ
ทำงกำรประกอบกำร (Entrepreneurial Mindset) และ 2) กำรพัฒนำแผนทำงธุร กิจ (Business Plan
Development) ซึ่งจะมีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ที่หลำกหลำยเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้
ทดลองและฝึกลงมือทำ โดยในปี 2559 มีผู้เข้ำแข่งขันที่ผ่ำนรอบคัดเลือกและได้เข้ำร่วมกิจกรรม The
Angel Boot Camp ทัง้ สิ้น 30 ทีม


CNS Convention Center (Co-working Space)
ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันกำรขับเคลื่อนผู้ประกอบกำร SMEs และ Startup
ให้มีควำมเข้มแข็ง เจริญก้ำวหน้ำ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง CNS Convention Center ซึ่งเป็นศูนย์กำรประชุมที่
ทันสมัยบนถนนสำทร ณ อำคำรไทยวำ ชั้น G เพื่อให้เป็นศูนย์กลำงควำมรู้ พร้อมเปิดเป็นพื้นที่ CoWorking Space ให้สมำชิกสำมำรถเข้ำมำใช้พื้นที่ทำงำน บ่มเพำะแนวคิดธุรกิจให้เป็นรูปธรรม เกิดเป็น
ธุรกิจจริง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
บริษัทฯ มีควำมเชื่อว่ำเศรษฐกิจระดับมหภำคเกิดจำกกำรขับเคลื่อนของหน่วยเศรษฐกิจเล็กๆ ที่
รวมตัวกั น กำรที่บริษัทฯ ได้มีโ อกำสเป็นส่วนหนึ่งในกำรบ่มเพำะต้นกล้ำธุรกิ จเล็กๆ ให้เติบ โตอย่ำ ง
เข้มแข็งและมั่นคง จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจไทยในภำพรวมดีขึ้น
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8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด หำและพั ฒ นำโปรแกรมต่ ำ งๆ ในกำรซื้ อ ขำยให้ ค รอบคลุ ม ควำมต้ อ งกำรลงทุ น ของลู ก ค้ ำ ที่
หลำกหลำย หรือสนับสนุนกำรลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดกำรเดินทำงของลูกค้ำ อันจะส่งผลให้มีกำรลด
กำรบริโภคพลังงำนและยังเป็นกำรช่วยลดภำวะโลกร้อน นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงบริกำร
และข้อมูลแก่ลูกค้ำทั่วประเทศและทั่วโลก เช่น






โปรแกรม efin Trade Plus
โปรแกรม Streaming
โปรแกรม SBL Real Time
โปรแกรม NOMURA iFUND
โปรแกรม NOMURA iGlobal

บริษัทฯ มีกำรพัฒนำช่องทำงเพิ่มเติมในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ (Suitability
Test) เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและประหยัดเวลำให้กับลูกค้ำและพนักงำนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้
ลู ก ค้ ำ ตอบแบบประเมิ น ดั ง กล่ ำ วผ่ ำ นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ ำ นกำรลงชื่ อ เข้ ำ สู่ ร ะบบในหน้ ำ เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.nomuradirect.com) ด้ ว ยรหั ส ผ่ ำ นชุ ด เดี ยวกั บ กำรเข้ ำ สู่ ร ะบบกำรซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ก่ อ นหน้ ำ นี้ บริ ษั ท ฯ
กำหนดให้ที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุนพบลูกค้ำด้วยตนเองเพียงช่องทำงเดียว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ พัฒนำ เพิ่มขีดควำมสำมำรถ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ในกำรมุ่งสู่องค์กร
แห่งนวัตกรรม และมีนโยบำยในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและเทคโนโลยีให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ำ
ได้รับบริกำรที่มีคุณภำพและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงแท้จริง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมี
กระบวนการในการกากับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการปฏิบัติงาน การดาเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของทางการ
และถูกต้องตามกฎหมาย มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจาทุกปี เพื่อให้การควบคุมภายในเพียงพอ
ต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัป ชั่นและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์ กร ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุม
ภายใน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้การบริหารและการดาเนินการมีประสิทธิภาพ และจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระในการทางาน โดยรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีข้อกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน
ตลอดจนตรวจสอบประวัติพนักงาน การสื่อสารให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงหลักจริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยจัด
ให้มีการปฐมนิเทศ การอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่พนักงาน จัดให้การทางานมีลักษณะการถ่วงดุล สอบทานการทา
ธุรกรรมระหว่างส่วนงาน (Check and Balance) ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการควบคุมภายในองค์กรให้เข้มแข็ง
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีการวัดผลและปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมและพอเพียง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk and
Control Self-Assessment) ในทุกหน่วยงานเป็นประจาทุกปี เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยง
ความสาคัญของการควบคุมภายใน เป็นวัฒนธรรมองค์กรและมีหน้าที่ในการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการดูแลองค์กร
โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินและระบุความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงานของตนเอง และพิจารณา
ปรับปรุงมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันการเกิดเหตุและมาตรการรองรับหากเกิดเหตุการณ์ที่จะทาให้
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)
บริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ กาหนดวงเงินและอานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน
Front office เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการกาหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนและ
รัดกุมในการบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เช่น กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และ
กาหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ การควบคุมมูลค่าหลักประกันไม่ให้มีการกระจุกตั วในหลักทรัพย์หนึ่ง
หลักทรัพย์ใด หรือลูกค้ารายหนึ่งรายใดจนเกินกว่าระดับที่กาหนด รวมถึงการไม่ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
สูง เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ มีการกาหนดมาตรการการเข้าถึงการใช้สารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัยของข้อมูล
สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมในการดาเนินงานต่างๆ และการควบคุมอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการทบทวนข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการทาธุรกรรมและข้อสัญญาต่างๆ และรักษาชื่อเสียงของบริษั ทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน (Business Contingency Plan) เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้
ต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตร้ายแรงอื่นๆ ที่มีผลต่อการดาเนินงาน โดยมีการทบทวน
และทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทฯ จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล การดาเนินงาน และเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม บันทึกข้อซักถาม และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานของ
บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก สามารถแจ้งมายังบุคคลที่บริษัทฯ กาหนด เมื่อพบเหตุการณ์หรือข้อสงสัยที่พนักงานของ
บริษัทฯ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการทางานและ
รายงานผลอย่างตรงไปตรงมา โดยรายงานผลขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามให้ส่วนงานที่รับผิดชอบทาการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
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สรุปการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่ 22 กุ มภาพัน ธ์ 2560 โดยมีก รรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รับทราบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจาปี 2559 แล้ว
สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล และระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดให้มี
บุคลากรอย่างพอเพียง เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีระบบควบคุมภายในใน
การติดตามควบคุมการดาเนินงาน การป้องกันทรัพย์สินของบริษทั ฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารอาจนาไปใช้ในทาง
มิชอบ รวมถึงเรื่องการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานประจ�ำปี 2559

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ จัดให้มีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นางปาริชาต ขันทสีมา
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางปาริชาต ขันทสีมา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจหลักทรัพย์ มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติและ
ประวัติการทางานเหมาะสมเพียงพอแก่การทาหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล ให้ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้างาน
กากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอี
ดเกี
่ หน้วกัางานตรวจสอบภายในและหั
บหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
รายละเอียดเกีย
่ยวกั
บหัวย
วหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน ของ
ัทฯ างานกำ�กับดูแลการปฏิบต
หับริวษหน้
ั งิ านของบริษทั ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
นางปาริชาต ขันทสีมา
อายุ 52 ปี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
 ความรูเ้ กี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)

 การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุน้ กู้

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
2558 – ปัจจุบัน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2555 – 2558
ฝ่ายกากับและตรวจสอบภายใน บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค จากัด (มหาชน)
2552 – 2555
Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จากัด
2549 – 2552
Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟินันซ่า จากัด
2532 – 2549
ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ธรรมาภิบาล รวมไปถึง กลไกการปฏิบัติงานในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ทั้งในปัจจุบัน และ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต
2. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบ
ปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน ของ
บริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559

นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วฒ
ั นา
อายุ 57 ปี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทย-อังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
 ความรูเ้ กี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)

 การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุน้ กู้

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน
ฝ่ายกากับดูแล บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2551 – 2558
ฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2542 – 2551
ฝ่ายดูแลการปฎิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2535 – 2542
ฝ่าย Compliance & Internal Audit บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)
2528 – 2535
ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกากับดูแล
1)

2)

3)

สร้างเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
•
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
และปรับปรุงแนวพึงปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
•
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคาปรึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด ความเข้าใจ
การพิจารณากาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การกากับดูแล
•
กากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎระเบียบทั้งของบริษัท และของทางการ
•
เมื่อตรวจพบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน แล้วนาส่งผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหารบริษัทฯและคณะกรรมการบริษัทฯ
•
ระบุและประเมินปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งในส่วนของเกณฑ์เดิม
และเกณฑ์ที่ออกใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือธุรกรรมใหม่ เพื่อนาเสนอแนวทางแก้ไขความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม
•
กาหนดวิธีปฏิบัติในกรณีลูกค้าร้องเรียน และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารบริษัทฯทราบ/พิจารณา
การรายงาน
•
รายงานผลการกากับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
•
จัดทารายงานการกากับดูแลการปฏิบัติงานประจาปี (Annual Compliance Report) นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และนาเสนอต่อ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
•
ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
•
นาส่งรายงานการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน
3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินฑะ และ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบทุกท่านมี คุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อ กาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และมีผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่เลขานุการ
การปฏิบั ติหน้าที่ส าหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดวัน ที่ 31 ธั นวาคม 2559 นั้ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น 4 ครั้ ง โดยการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2559 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สาหรับการประชุมครั้งอื่นมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกท่าน และได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ซึ่งสรุปประเด็นสาคัญๆ ได้ดังนี้
1.

สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ว่าได้จัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วม
ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เพื่อรับฟัง
คาชี้แจง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงของผู้ที่รับผิดชอบ

2.

สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุ มภายใน ซึ่งการสอบทานด าเนิน การโดยผู้ส อบบัญ ชี และฝ่ า ย
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมข้อมูลจากการบรรยายสรุป
และการตอบข้อซักถามของทั้งสองฝ่าย และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร

3.

สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การดาเนินการ
การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะช่วยให้ การ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.

ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง

5.

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.

7.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ

8.

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้
ยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

9.

สอบทาน “นโยบายการแจ้งเบาะแส” (Whistleblowing Policy)
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งมี
ความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นาเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด โดยนางสาวรัตนา จาละ และ/หรือนางนงลักษณ์
พุ่มน้อย และ/หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางปาริชาต ขันทสีมา ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน มีความเหมาะสมทั้งทางด้านคุณ สมบั ติและประวั ติการทางาน โดยสามารถท าหน้ าที่อ ย่า งเป็ นอิส ระและมี
ประสิทธิภาพ

(นางวัธนี พรรณเชษฐ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทและ/หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ
1.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED (“NSL”) เพื่อเป็นนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ สัญญำที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไปที่
ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 161,045 บำท ค่ำนำยหน้ำคำนวณ
จำกมูลค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

2.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”) เพื่อเป็นนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ สัญญำที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไปที่
ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 447,429 บำท ค่ำนำยหน้ำคำนวณ
จำกมูลค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

3.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์กับ INSTINET PACIFIC LIMITED (“INSTINET”) เพื่อเป็นนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ สัญญำที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหำเช่ นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไปที่
ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 69,910,984 บำท ค่ำนำยหน้ำ
คำนวณจำกมูลค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

4.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำ INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้ำที่มีศักยภำพในประเทศไทย ตำมที่ NSL ร้องขอ
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 15,612,403 บำท ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10

5.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำ SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำนวำณิชธนกิจระหว่ำง
ประเทศและข้อมูลตำมที่ NSL ร้องขอ
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 17,860,000 บำท ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10
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6.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำ INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะนำลูกค้ำที่มีศักยภำพในประเทศ
ไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 2,478,854 บำท ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
รำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้ำที่บริษัทฯ แนะนำ และอัตรำร้อยละที่กำหนดในสัญญำซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มี
ลักษณะเดียวกัน

7.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำ SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NIP เพื่อกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สัญญำที่
จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ ค่ ำ บริ ก ำรส ำหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2559 มี มู ล ค่ ำ รวม 773,812 บำท ค่ ำ บริ ก ำรตำมสั ญ ญำเป็ น อั ต รำ
ค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

8.

บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญำ SECURITIES LENDING AGREEMENT กั บ INSTINET เพื่ อ กำรยื ม และให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์
สัญญำที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยง
กัน
รำยได้ ค่ ำ บริ ก ำรส ำหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2559 มี มู ล ค่ ำ รวม 143,265 บำท ค่ ำ บริ ก ำรตำมสั ญ ญำเป็ น อั ต รำ
ค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

9.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำ SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA SECURITIES CO.,LTD. (“NSC”) เพื่อสนับสนุนกำร
ให้บริกำรกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินของทำง NSC แก่ลูกค้ำ
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 6,414,400 บำท ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย

10. บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ท ำ สั ญ ญ ำ SERVICE AGREEMENT กั บ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
(“NIHK”) เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินของทำง NIHK แก่ลูกค้ำ
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 1,460,631 บำท ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย
11. บริษัทฯ ได้ทำสัญญำ SERVICE AGREEMENT กับ NSL และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE.LTD. เพื่อ
กำรให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และงำนวิจัย
รำยได้ค่ำบริกำรรับจำก NSL สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 12,134,976 บำท เป็นค่ำบริกำรตำม
สัญญำคำนวณจำกต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10 สุทธิจำกรำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
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12. บริษัทฯ ได้รับค่ำธรรมเนียมอื่นจำก NIHK เพื่อแนะนำลูกค้ำที่มีศักยภำพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์
ตรำสำรหนี้ของกลุ่มโนมูระ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 145,671 บำท ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับคำนวณจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย
13. บริษัทฯ ได้รับค่ำ ธรรมเนียมอื่นจำก NSL เพื่อแนะนำลูกค้ำที่มีศักยภำพในประเทศไทยที่ สนใจในผลิตภัณ ฑ์
ตรำสำรหนี้ของกลุ่มโนมูระ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 43,367 บำท ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับคำนวณจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ
1.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำรับบริกำรเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ซึ่งมี
กรรมกำรของบริษัทฯ เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร โดยบริษัทฯ ได้รับบริกำรเครือข่ำยเชื่อมสัญญำณระบบคอมพิวเตอร์
ควำมเร็วสูงที่มีลักษณะและคุณภำพของบริกำรเช่นเดียวกับที่ได้รับจำกผู้ให้บริกำรทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
ได้รับในอัตรำค่ำบริกำรที่เท่ำกัน
ค่ำบริกำรจ่ำยสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 2,271,263 บำท อัตรำค่ำบริกำรจ่ำยนี้เป็นอัตรำเดียวกับ
ที่จ่ำยให้กับผู้ให้บริกำรทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน

2.

บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศให้กับ NSL สำหรับกำรทำกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศให้กับลูกค้ำของบริษัทฯ
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 35,524 บำท ค่ำนำยหน้ำจ่ำยคำนวณจำกมูลค่ำซื้อขำย
หลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำยหน้ำที่เทียบเคียงกับบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน

3.

บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำธรรมเนียมจ่ำยจำกกำรที่ NIHK แนะนำลูกค้ำให้กับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ประเภทตรำสำรหนี้
ค่ำธรรมเนียมจ่ำยสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 368,034 บำท ค่ำธรรมเนียมจ่ำยคำนวณเป็นสัดส่วน
จำกอัตรำร้อยละของค่ำบริกำรที่ได้รับจำกกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และเป็นอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับบุคคลอื่น
ที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
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4.

บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำธรรมเนียมจ่ำยจำกกำรที่ NSC แนะนำลูกค้ำให้กับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ประเภทตรำสำรหนี้
ค่ำธรรมเนียมจ่ำยสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ำรวม 736,069 บำท ค่ำธรรมเนียมจ่ำยคำนวณเป็นสัดส่วน
จำกอัตรำร้อยละของค่ำบริกำรที่ได้รับจำกกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และเป็นอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับบุคคลอื่น
ที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน

รายการอื่นๆ
1.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำเงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน (ประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อำศัย) กับนำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว ซึ่งเป็น
กรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ กำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำร จำนวนเงินให้กู้ยืม ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดใน
สัญญำดังกล่ำว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิกำรเงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนที่บริษัทฯ ให้กับพนักงำนทั่วไป
สำหรับรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้ยืมตำมสัญญำดังกล่ำวจำนวน 8,975 บำท โดย
คำนวณจำกยอดเงินกู้คงเหลือและอัตรำดอกเบี้ยที่กำหนด ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับที่คิดกับพนักงำนทั่วไปของบริษัทฯ
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นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน1
(The Connected Transactions Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ ำกั ด (มหำชน)
(“บริษัทฯ”) จึงเห็นควรกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มีกำรทำรำยกำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
สอดคล้องกับกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
“รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยถึง รำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน หรือรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
“กำรตกลงเข้ำทำรำยกำร” หมำยควำมว่ำ กำรเข้ำไปหรือตกลงใจเข้ำทำสัญญำ หรือทำควำมตกลงใดๆ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมเพื่อก่อให้เกิดกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรให้เช่ำ หรือเช่ำสินทรัพย์ กำรให้ หรือรับ
บริกำร กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และกำรออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือกำรสละ
สิทธิในกำรกระทำดังกล่ำว
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยควำมว่ำ
(1) ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุม เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทย่อย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ผู้มีอำนำจควบคุม
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุม
ผู้ที่เกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลตำม (ก) ถึง (ง)

(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติกำรณ์บ่งชี้ได้ว่ำ เป็นผู้ทำกำรแทนหรืออยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคลตำม (1) ถึง (2)
ต่อกำรตัดสินใจ กำรกำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่น
ที่ตลำดหลักทรัพย์เห็นว่ำมีพฤติกำรณ์ทำนองเดียวกัน
ทั้งนี้ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ให้หมำยรวมถึง บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องตำมมำตรำ 89/1 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย1
1

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฎิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรปฎิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
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“ผู้บริหำร” หมำยควำมว่ำ ผู้จัดกำร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ ผู้ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สี่ทุกรำย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี
หรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเที ยบเท่ำ และรวมถึงกรรมกำรตำมมำตรำ 89/1 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย2
“ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่ำร้อยละ 10 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ กำรถือหุ้นดังกล่ำวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้มีอำนำจควบคุม” หมำยควำมว่ำ ผู้มีอำนำจควบคุมกิจกำร ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่ง
เกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ ผู้มีอำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไม่ว่ำโดยตรงหรืออ้อมหรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด หรือผู้มีอำนำจควบคุมกำรแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมกำรตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมดไม่ว่ำโดยตรงหรืออ้อม
“ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง” หมำยควำมว่ ำ บุ ค คลตำมมำตรำ 258 (1) ถึ ง (7) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนกำรแก้ไขเพิ่มเติม
“ญำติสนิท” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ดังนี้
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
“เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป” หมำยควำมว่ำ เงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
(2) รำคำและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
(3) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่ำเป็นรำคำและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนอง
เดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
“รำยกำรธุรกิจปกติ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ำที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร
“รำยกำรสนับ สนุนธุร กิจปกติ ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ำซึ่งธุรกิจทั่ วไปที่มี ลักษณะเดียวกั บบริษั ท
จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทตน
“ส่วนได้เสีย” หมำยควำมว่ำ กำรได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกกำรตกลงเข้ำทำ
รำยกำรของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

1

ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

2

ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 79/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 4)
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ลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกัน อำจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.

เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำรำยกำรกับ
(ก) ผู้บริหำร
(ข) ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
(ค) ผู้ท่เี กี่ยวข้องหรือญำติสนิทของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

2.

เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือเมื่อบริษัทย่อย
ทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน อำจแบ่งได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รำยกำรธุรกิจปกติ
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ
รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร
รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

สรุปการดาเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.

พิจำรณำประเภทรำยกำรและเงื่อนไขของแต่ละรำยกำรตำมตำรำงแนบท้ำย

2.

บริษัทฯ ประเมินมูลค่ำรำยกำรที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำรตำมมูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับ
ชำระ หรือมูลค่ำตำมบัญชี หรือมูลค่ำตำมรำคำตลำดของสินทรัพย์หรือบริกำรนั้น แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ำกัน

3.

กรณีต้องเปิดเผยสำรสนเทศ บริษัทฯ จะเปิดเผยกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมตำรำงแนบท้ำย เพื่อ
จัดทำรำยงำนและเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในวันที่ทำรำยกำร หรือ ภำยใน
9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป

4.

กรณีต้องขออนุมัติกำรทำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรหรื อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขออนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยดำเนินกำรต่อไปนี้
(1) ดำเนินกำรให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวำระนั้น
(2) ด ำเนิ น กำรเปิ ด เผยมติ ที่ มี ส ำรสนเทศกำรเข้ ำ ท ำรำยกำรตำมรำยละเอี ย ดที่ ป ระกำศก ำหนดต่ อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในวันที่คณะกรรมกำรมีมติอนุมัติเข้ำทำรำยกำร หรือ ภำยใน
9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป

160

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
รายงานประจ�ำปี 2559

ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
ตำรำงแนบท้ำยนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษำกำรเงินอิสระเพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรต่อ
ผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรอนุมัติ ต้องมีคะแนนเสีย งไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
5.

บริษัทฯ จะสำมำรถเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีได้อนุมัติกำร
ทำรำยกำรแล้วเป็นต้นไป ทั้งนี้ จะลงวันที่ที่เข้ำทำรำยกำรก่อนวันที่มีกำรอนุมัติดังกล่ำวมิได้

6.

บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
รายงานประจ�ำปี 2559
ตารางแนบท้ายประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เปิดเผยต่อ
ตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

-

ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ



-

-

20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ





-

-

-

-

ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ





-

20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ







-

-

-

ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ



-

-

20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ





-

ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน

มูลค่าของรายการ

1. รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ
1.1 รำยกำรธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข
กำรค้ำโดยทั่วไป
1.2 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปและ
ค่ำตอบแทนสำมำรถคำนวณได้จำก
ทรัพย์สินหรือมูลค่ำอ้ำงอิง
1.3 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปและ
ค่ำตอบแทนไม่สำมำรถคำนวณได้จำก
ทรัพย์สินหรือมูลค่ำอ้ำงอิง

ไม่จำกัดมูลค่ำ
ของรำยกำร

≤1 ลบ. หรือ ≤

0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ

> 1 ลบ. แต่ < 20

≥

1.4 รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทำง
กำรค้ำโดยทั่วไป

≤1 ลบ. หรือ ≤

0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
> 1 ลบ. แต่ < 20

≥

2. รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี และไม่สำมำรถแสดงได้ว่ำมี
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป

≤1 ลบ. หรือ ≤

0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
> 1 ลบ. แต่ < 20

≥
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เปิดเผยต่อ
ตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

> 0.03%

ลบ. หรือ
แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ





-

20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ











-






✪

-

-

-

> 0.03%

ลบ. หรือ
แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ





-

20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ






✪

ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
3. รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร

มูลค่าของรายการ
≤1 ลบ. หรือ ≤

0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
> 1 ลบ. แต่ < 20

≥

4. รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน
4.1 บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้


บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นบุคคล
ธรรมดำ



บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นนิติบุคคลที่
บริษัท จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยถือ
หุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ำสัดส่วนที่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่มิใช่
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
(แล้วแต่กรณี) ถือหุ้นในนิติบุคคล
นั้น

< 100 ลบ. หรือ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ

100 ลบ. หรือ ≥ 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ
≥

4.2 รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินอื่น นอกจำก 4.1

≤1 ลบ. หรือ ≤

0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
> 1 ลบ. แต่ < 20

≥

✪ กรณี ที่ เ ป็ น รำยกำรที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ร่ ว มกั น ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ทำงกำรเงิ น แก่ นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง บริ ษั ท
จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตำมเงื่ อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปหรือดีกว่ำ
บริษัทจดทะเบียนจะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมในรำยกำรดังกล่ำว
หมายเหตุท้ายตาราง  หมำยถึง บริษัทจดทะเบียนมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมหัวข้อของคอลัมน์ที่มีเครื่องหมำย 
- หมำยถึง บริษัทจดทะเบียนไม่มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมหัวข้อของคอลัมน์ที่มเี ครื่องหมำย -
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA INTERNATIONAL
PLC.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
INSTINET PACIFIC LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
ดร.ประสิทธิ์ กำญจนศักดิ์ชัย

1.

2.

3.

4.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

ดร.ประสิทธิ์ กำญจนศักดิ์ช้ย
เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ INSTINET PACIFIC
LIMITED

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
INTERNATIONAL PLC.

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

ความสัมพันธ์

สัญญำแต่งตั้งตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์ที่บริษทั ฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

ลักษณะของรายการ

ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญำจนถึง
วันที่ยื่นแบบรำยงำนผลกำร
รับซื้อหลักทรัพย์ตอ่
สำนักงำน ก.ล.ต.

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

-

501,320 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

35,248,966 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

1,277,434 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

447,429

69,910,984

สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
631,121 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
161,045

มูลค่าของรายการ (บาท)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทและบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ดังนี้

รายละเอี
ยดเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA INTERNATIONAL
PLC.

5.

6.

7.

8.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญำกำรแนะนำลูกค้ำที่บริษัทฯ
เป็นผู้ให้บริกำรและได้รับ
ค่ำตอบแทน

สัญญำให้บริกำรกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ที่บริษทั ฯเป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
INTERNATIONAL PLC.

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
15 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

สัญญำกำรให้บริกำรเพื่อจัดหำข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับงำนวำณิชธนกิจ
ระหว่ำงประเทศ ที่บริษัทฯ เป็น
ผู้ให้บริกำรและได้รับค่ำตอบแทน

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

ระยะเวลาของสัญญา
1 ปี

ลักษณะของรายการ
สัญญำกำรให้บริกำรสนับสนุนธุรกิจ
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

ความสัมพันธ์

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

773,812

2,478,854

17,860,000

4,377,859 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

865,586 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
รำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้ำที่
บริษัทฯ แนะนำ และอัตรำร้อยละ
ที่กำหนดในสัญญำซึ่งเทียบเคียงได้
กับธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกัน

22,250,000 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
15,612,403
15,908,475 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10

รายงานประจ�ำปี 2559
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NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SECURITIES CO., LTD.

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
INTERNATIONAL (HONG KONG)
LIMITED

10. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SECURITIES
CO., LTD.

11. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

สัญญำให้บริกำรเพื่อสนับสนุน
กำรให้บริกำรกำรเป็นที่ปรึกษำทำง
กำรเงินของ NOMURA
INTERNATIONAL (HONG KONG)
LIMITED. แก่ลูกค้ำ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำให้บริกำรเพื่อสนับสนุน
กำรให้บริกำรกำรเป็นที่ปรึกษำทำง
กำรเงินของ NOMURA SECURITIES
CO., LTD. แก่ลกู ค้ำ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำให้บริกำรกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ที่บริษทั ฯเป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ INSTINET PACIFIC
LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
INSTINET PACIFIC LIMITED

9.

ลักษณะของรายการ

ความสัมพันธ์

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ขึ้นอยู่กับกำรตกลงกัน
ในแต่ละงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

ขึ้นอยู่กับกำรตกลงกัน
ในแต่ละงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
15 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

1,460,631

6,414,400

3,787,956 อัตรำที่กำหนดในสัญญำจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่
ได้รับมอบหมำย

5,425,400 อัตรำที่กำหนดในสัญญำจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่
ได้รับมอบหมำย

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
143,265
59,434 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้รับค่ำธรรมเนียมอื่นจำก
กำรแนะนำลูกค้ำทีม่ ีศักยภำพใน
ประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตรำ
สำรหนี้ของกลุ่มโนมูระ

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

กรรมกำรของบริษัทฯ
เป็นกรรมกำรผู้จดั กำรของบริษัท
ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
จำกัด

14. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

15. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น
ไฮเวย์ จำกัด

สัญญำให้บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย
ระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริกำร
และจ่ำยค่ำบริกำร

บริษัทฯ ได้รับค่ำธรรมเนียมอื่นจำก
กำรแนะนำลูกค้ำทีม่ ีศักยภำพใน
ประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตรำ
สำรหนี้ของกลุ่มโนมูระ

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA (HONG
KONG) LIMITED

13. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

สัญญำกำรให้บริกำรซือ้ ขำย
หลักทรัพย์และงำนวิจัยที่บริษัทฯ
เป็นผู้ให้บริกำรและได้รับ
ค่ำตอบแทน

ลักษณะของรายการ

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SECURITIES SINGAPORE PTE.
LIMITED และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

ความสัมพันธ์

12. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SECURITIES
SINGAPORE PTE. LIMITED
และ NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

-

-

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

2,271,263

43,367

145,671

1,971,614 อัตรำค่ำบริกำรจ่ำยเป็นอัตรำ
เดียวกับลูกค้ำทั่วไปที่ไม่มีควำม
เกี่ยวโยงกัน

- อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและ
ปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย

- อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและ
ปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
12,134,976
40,495,097 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10 สุทธิจำกรำยได้ค่ำ
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
(ค่ำบริกำรดังกล่ำวได้รับจำก NSL)

รายงานประจ�ำปี 2559
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นำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว เป็น
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

20. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
นำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SECURITIES CO., LTD.

18. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SECURITIES
CO., LTD.

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA (HONG
KONG) LIMITED

17. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

19. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

ความสัมพันธ์

16. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

สัญญำกู้เงินประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่
อำศัย เพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่พนักงำน

ต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรทำ
ธุรกรรมค้ำตรำสำรหนี้สกุลเงิน
ต่ำงประเทศให้แก่ NSL

ค่ำธรรมเนียมจ่ำยสำหรับกำรแนะนำ
ลูกค้ำให้กับบริษัทฯ เพือ่ สนับสนุน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ประเภท
ตรำสำรหนี้

ค่ำธรรมเนียมจ่ำยสำหรับกำรแนะนำ
ลูกค้ำให้กับบริษัทฯ เพือ่ สนับสนุน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ประเภท
ตรำสำรหนี้

สัญญำกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์ในตลำดต่ำงประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริกำร
และจ่ำยค่ำบริกำร

ลักษณะของรายการ

ไม่เกิน 100 เดือน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

-

-

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

8,975

-

736,069

368,034

14,044 อัตรำดอกเบี้ยเป็นอัตรำเดียวกัน
กับอัตรำที่คดิ กับพนักงำนอื่น
ของบริษัท

86,837 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

- คำนวณเป็นสัดส่วนจำกอัตรำ
ร้อยละของค่ำบริกำรที่ได้รับจำก
กำรจัดจำหน่ำย และเป็นอัตรำ
เดียวกับที่จ่ำยให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวโยงกัน

- คำนวณเป็นสัดส่วนจำกอัตรำ
ร้อยละของค่ำบริกำรที่ได้รับจำก
กำรจัดจำหน่ำย และเป็นอัตรำ
เดียวกับที่จ่ำยให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวโยงกัน

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
35,524
72,520 ค่ำนำยหน้ำจ่ำยคำนวณจำกมูลค่ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์และอัตรำ
ค่ำนำยหน้ำที่เทียบเคียงกับ
ผู้ให้บริกำรทั่วไปที่ไม่มคี วำมเกี่ยว
โยงกัน

รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

สัญญำกำรให้บริกำร-งำนวำณิชธนกิจระหว่ำงประเทศ
สัญญำแต่งตั้งตัวแทนในกำรซื้อหลักทรัพย์
สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรแนะนำลูกค้ำ
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำบริกำรเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
รำยกำรอื่นๆ - เงินทดรองจ่ำย
รำยกำรอื่นๆ - เงินทดรองจ่ำย
รำยกำรอื่นๆ - เงินทดรองจ่ำย

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรให้บริกำรสนับสนุนธุรกิจ
สัญญำกำรให้บริกำรแนะนำลูกค้ำ
สัญญำกำรให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และงำนวิจัย

รายการ
INSTINET PACIFIC LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED
NOMURA INTERNATIONAL PLC.
INSTINET PACIFIC LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED
NOMURA INTERNATIONAL PLC.
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. และ
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
ดร.ประสิทธิ์ กำญจนศักดิ์ชัย
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
NOMURA INTERNATIONAL PLC.
INSTINET PACIFIC LIMITED
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
นำงกฤษณำ แซ่หลิว่
NOMURA HOLDINGS,INC.
INSTINET PACIFIC LIMITED
NOMURA SECURITIES CO., LTD

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น

รายการที่แสดงใน
งบการเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
1,760,000
818,172
69,874
18,216
21,430
436,697
74,472
592,709

266,180,657
175,193,161
19,200,000
19,091,870
1,312,403
439,139
-

31 ธันวาคม 2559

2,100,000
536,412
847,167
382,196
6,976
215,222
739,599
172,594
49,648
46,262

251,550
77,765,896
3,718,000
9,058,100
4,200,299
1,608,475
4,314,400

31 ธันวาคม 2558
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บริษัทฯ จัดให้มีนโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกีย่ วโยงกัน และกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดให้ปฎิบัติตำมนโยบำยกำรทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ ทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลในกำรเข้ำทำสัญญำนั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินทีส่ �ำ คัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)

84.02
24.36
7.52
22.66

84.551
24.60
7.62
15.87

86.92
26.14
7.92
10.22

3.87
0.16

3.54
0.14

3.81
0.15

0.30
4.57
5.98
90.80
0.88
N/A

0.68
3.20
19.77
93.43
1.00
93.06

0.22
2.50
8.39
96.99
1.31
90.28

1.80

6.48

5.38

121.05

120.87

86.16

2.55
0.19
N/A

2.55
0.19
0.18

2.53
0.20
0.18

(5.76)
(11.73)
(0.31)
0.19
(0.91)

(12.80)
(22.97)
3.011
2.591
(2.98)

26.69
56.98
2.67
2.82
8.81

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
อัตราส่วนอื่นๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ร้อยละ)
(คานวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
หนี้สินรวม (ร้อยละ)
รายได้จากการขายหรือให้บริการ (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ร้อยละ)
กาไรสุทธิ (ร้อยละ)
1

ตัวเลขที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่นาเสนอในปีก่อน เนื่องจากการจัดประเภทค่าใช้จ่ายดาเนินงานใหม่

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ (Overview)
ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ธุรกิจ นายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ปรับตั วดีขึ้นจากปี 2558 โดยสภาพการซื้ อขายหลั กทรั พย์ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างทรงตัวจากปี 2558 ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 สภาพการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรั บตัว ดีขึ้น มาก และทาให้ มูลค่ าการซื้อขายหลักทรัพย์ โ ดยเฉลี่ยต่อวัน ของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ฯ ในภาพรวมทั้ งปี 2559 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้น จากปี 2558 เนื่ อ งจากปั จจั ยหลายประการ ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั จ จั ย
ภายในประเทศ อาทิเช่น การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม
มาตรการของภาครัฐ ซึ่งดาเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2558 การขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ รวมถึงนโยบายหนุนการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนผ่านมาตรการระยะสั้นของภาครัฐ และปัจจัยต่างประเทศ
อาทิเช่น ผลการลงประชามติของอังกฤษในการถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งทาให้เกิดกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย
เข้าสู่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะตลาดเอเซียอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก รวมถึง
ผลกระทบจากสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกที่นาไปสู่การ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดจนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในช่วงปลายปีที่สร้างความประหลาดใจแก่
โลกซึ่งมีผลต่อความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงทิศทางและแนวนโยบายของสหรัฐอเมริกาในอนาคต อนึ่ง บริษัทฯ มีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ 2.98 ซึ่งคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากจากปี 2558 เนื่องจากยอดเงินให้กู้ยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เฉลี่ยของบริษัทฯ หดตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุหลัก
จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 ซึ่งทาให้ลูกค้าของบริษัทฯ
ปรับลดความต้องการลงทุนด้วยการใช้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี 2559 ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงิน
ธุรกิจวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากจากปี 2558 จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการชะลอการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ทาให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินลดลงจากปี 2558
ธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี 2558 จากการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจานวนของ
ผู้ให้บริการในตลาดตราสารหนี้ทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ จากภาวะดอกเบี้ยในตลาดทีอ่ ยู่ใน
ระดับต่าต่อเนื่องจากปี 2558 ซึ่งทาให้ตลาดตราสารหนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นและดึงดูดให้ มีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น และ
ส่งผลกระทบให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจตราสารหนี้ลดลงจากปี 2558 ทั้งหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture)
และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการจัดอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตและ Application รวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนด้วยบริการ SBL ซึ่งทาให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้
เพิ่มมากขึ้น และมีรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2558
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ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้ชื่อ NOMURA iFUND ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดจากปี 2558 ทั้งในส่วนของจานวนลูกค้าและมูลค่าหน่วยลงทุนซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของบริษัทฯ
ในการพัฒนาระบบงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และการขยายฐานลูกค้า
รวมไปถึงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมแก่นักลงทุน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
ผ่านผู้แทนขายหน่วยลงทุนอิสระ (Direct Sales Agent) ซึ่งทาให้มูลค่าหน่วยลงทุนภายใต้การดูแลของบริษัทฯ (Asset
under Administration: AUA) ก้าวกระโดดจาก 12,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 22,954 ล้ านบาท ณ สิ้น ปี
2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 89 จากปี 2558
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการ CNS Corporate Access ต่อเนื่องมาจากปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิด
โอกาสให้นักวิเคราะห์ ที่ปรึ กษาการเงินและการลงทุน รวมถึงลูกค้า ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การลงทุนที่มีคุณภาพ
อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการ “CNS Startup & SME Access” ในระหว่างปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในการดาเนินธุรกิจ สนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมอื่ นๆ ที่
เป็ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ SMEs และ Startup โดยมี กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ในปี 2559 คื อ กิ จ กรรม
The Angel Biz Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ได้มีโอกาสนาเสนอความคิด
ริ เ ริ่ ม และผลงานต่ อ สาธารณชน ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง 4 หน่ ว ยงาน อั น ได้ แ ก่ บริ ษั ท ฯ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมุ่งหวังใน
การเฟ้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน
กล่าวโดยสรุป ปี 2559 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ทาให้เกิดความไม่แน่นอนแก่สภาพเศรษฐกิจและการลงทุน ตลอดจนการแข่งขันที่สูงขึ้นในการดาเนิน
ธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ด้วยการดาเนินกลยุทธ์การกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่ หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสร้างความยั่งยืนให้แก่
บริษัทฯ ในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจากปี 2558
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1.

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ

ภาพรวมการดาเนินงานและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสาหรับรอบปีบญ
ั ชี 2559
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปีบัญชี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยสาหรับรอบปีบัญชี 2559
บริษัทฯ มีกาไรต่อหุ้น 0.19 บาทต่อหุ้น และกาไรสุทธิ 412 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากรอบ
ปีบัญชี 2558 ซึ่งมีกาไรต่อหุ้น 0.19 บาทต่อหุ้น และกาไรสุทธิ 416 ล้านบาท อนึ่ง กาไรสุทธิลดลงเนื่องจากรายได้รวม
ค่อนข้างคงทีใ่ นขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
รายได้รวมค่อนข้างคงที่ โดยเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จาก 1,691 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,692 ล้านบาท
ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท จาก 1,171 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น
1,181 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ทั้งนี้ รายได้รวมค่อนข้างคงที่ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจ
ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรายได้จากธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ในขณะที่รายได้จาก
ธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายได้จากธุรกิจค้าตราสารหนี้ลดลง
ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายจากธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
จากผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้อัตรากาไรขั้นต้นสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ลดลง จากร้อยละ 84.55 ในปี 2558
เป็นร้อยละ 84.02 ในปี 2559 และอัตรากาไรสุทธิสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ลดลง จากร้อยละ 24.60 ในปี 2558
เป็นร้อยละ 24.36 ในปี 2559 และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จากร้อยละ 7.62 ในปี 2558 เป็น
ร้อยละ 7.52 ในปี 2559
อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3.54 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3.87 ในปี 2559
จากการลดลงของยอดคงเหลือของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนของบริษัทฯ
กล่าวโดยสรุป ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสามารถดาเนินธุรกิจให้มีระดับรายได้และความสามารถในการทากาไร
ได้ค่อนข้างคงที่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนและภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถึงความสาเร็จของบริษัทฯ ในการดาเนินกลยุทธ์การกระจายรายได้ไปยังหลากหลายธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตในระยะ
ยาวให้กับบริษัทฯ
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รายได้รวมสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ค่อนข้างคงที่ (เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2558
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าสาหรับรอบปีบญ
ั ชี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 199 ล้านบาท จาก 877 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น
1,076 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ไม่รวมประเภท
การลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
17 จาก 40.23 พันล้านบาท ในปี 2558 เป็น 47.00 พันล้านบาท ในปี 2559 และรายได้จากธุรกิจตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีเ่ ติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2559
อนึ่ง การปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายได้รวม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 52 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 64 ในปี 2559
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริการสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัว ลดลง 43 ล้านบาท จาก 169 ล้านบาท
ในปี 2558 เป็น 126 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 25 เนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการแก่กลุ่มโนมูระ รวมถึงการลดลงของรายได้จากการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จากภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนและทาให้เกิดการชะลอการนาหลักทรัพย์เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เติบโตดีขึ้น จากความสามารถในการขยาย
ฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
อนึ่ง การปรับตัวลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง จากร้อยละ 10 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 7 ในปี 2559
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากเงินลงทุนสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวลดลง 8 ล้านบาท จาก 61 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น
53 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนเพื่อค้าในประเภทตราสารหนี้จากการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นผลจากการเข้ามาของผู้ให้บริการใหม่ทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์ และทาให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดทั้งหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตั๋วแลกเงิน (Bill of
Exchange) ลดลงจากปี 2558
อนึ่ง การปรับตัวลดลงของกาไรจากเงินลงทุน ดังกล่าวข้างต้น ทาให้สัดส่วนกาไรจากเงินลงทุนต่อรายได้รวม
ปรับตัวลดลง จากร้อยละ 4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3 ในปี 2559
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กาไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยนสาหรับรอบปีบญ
ั ชี 2559 ปรับตัวลดลง 2 ล้านบาท จาก 3 ล้านบาท
ในปี 2558 เป็น 1 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 65 ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาซื้อหรือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่จัดให้มีเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ที่เริ่มดาเนินการในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี
2559
ในปี 2558 บริษัทฯ มีกาไรที่เกิดขึ้นจริงสุทธิจากการชาระราคาในวันครบกาหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 3 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
จึงไม่มีสถานะตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว แต่มีกาไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจานวน 1 ล้านบาท
อนึ่ง การปรับตัวลดลงของกาไรจากตราสารอนุพันธ์ /อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้นทาให้ สัดส่วนกาไรจาก
ตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง จากร้อยละ 0.2 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 0.1 ในปี 2559
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวลดลง 20 ล้านบาท จาก 88 ล้านบาท ในปี
2558 เป็น 68 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด และการ
ปรับตัวลดลงของธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ จากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดตราสารหนี้ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
อนึ่ง การปรับตัวลดลงของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง จากร้อยละ 5 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 4 ในปี 2559
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ ด อกเบี้ ยเงิ น ให้ กู้ ยืม เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2559 ปรั บ ตั ว ลดลง 131 ล้ า นบาท จาก
487 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 356 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของความ
ต้องการในการลงทุนของลูกค้าด้วยการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ต่อเนื่องมา
จนถึงสิ้นปี 2559 ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยของตลาดเงิน
อนึ่ ง การปรับ ตัว ของรายได้ ดอกเบี้ยเงิ นให้กู้ ยืม เพื่ อซื้ อหลัก ทรั พย์ลดลงดังกล่ าวข้า งต้ นท าให้สั ดส่ วนรายได้
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง จากร้อยละ 29 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 21 ในปี
2559
ทั้งนี้ ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 329 ล้านบาท จาก 6,622 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี
2558 เป็น 6,951 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 5 จากปี 2558
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รายได้อื่น
รายได้อื่นสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท จาก 6 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 12 ล้านบาท
ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97 จากการขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ที่ครบอายุการใช้งานและตัดค่าเสื่อมราคา
เต็มจานวนแล้ว
อนึ่ง การปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นดังกล่าวข้างต้นทาให้ สัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก
ร้อยละ 0.4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 0.7 ในปี 2559
ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับรอบปีบัญชี 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (10 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2558
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวลดลง 69 ล้านบาท จาก 157 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น
88 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 44 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ
เงินกู้ยืมอื่น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริก ารจ่า ยสาหรั บรอบปีบั ญชี 2559 ปรับตั ว เพิ่ม ขึ้น 77 ล้ านบาท จาก 104 ล้ านบาท
ในปี 2558 เป็น 181 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 จากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่
แปรตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกรรมจาก
การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากธุรกิจดังกล่าวซึ่งเติบโตในปี
2559
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท จาก
911 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 913 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรอบปีบัญชี 2559 ลดลง 5 ล้านบาท จาก 104 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น
99 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 5 จากปี 2558 เนื่องจากกาไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง อนึ่ง อัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจาปี 2559 เท่ากับร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558
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2.

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ภาพรวมฐานะทางการเงินและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในรอบปีบญ
ั ชี 2559
ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจโดยมีรายได้จากหลากหลายธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การปรับลดของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จากภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่
แน่นอนการผันผวนของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการปรับลดของธุรกิจตราสารหนี้จากการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนลดลง บริษัทฯ จึงปรับลดสภาพคล่องเงินสดด้วยการลดเงินกู้ยืม
ลงพร้อมทั้งจ่ายชาระคืน ตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ทั้งจานวนโดยไม่มีการออกตั๋วแลกเงินเพิ่มเติมในระหว่างปี ในการนี้
ยอดคงเหลือเงินสดและเงินลงทุนสุทธิของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 จึงลดลงจากปี 2558
อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้วยการกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศหลายราย ตลอดจนมีการกาหนดอายุของสัญญากู้ยืมให้มีการกระจายวันครบกาหนดชาระหนี้
ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้
สิ น ทรั พ ย์ร วมปรั บ ตั ว ลดลง 632 ล้ า นบาท จาก 10,961 ล้ า นบาท ในปี 2558 เป็ น 10,329 ล้ า นบาท
ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนสุทธิลดลง ในขณะที่อาคาร
และอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ แ ละลู ก หนี้ ส านั ก หั ก บั ญ ชี ร วมลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า สุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น
(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์) อนึ่ง ยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สุทธิ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 85 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 74 ณ สิ้นปี 2558
หนี้สินรวมปรับตัวลดลง 644 ล้านบาท จาก 5,488 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 4,844 ล้านบาท ในปี 2559
หรือ ลดลงร้อยละ 12 เนื่องจากเงินกู้ยืมรวมลดลง ในขณะที่เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
เพิ่มขึ้น อนึ่ง ยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 47 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 ณ สิ้นปี 2558
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงจาก 1.00 เท่า ในปี 2558 เป็น 0.88 เท่า ในปี 2559 จาก
การลดลงของเงินกู้ยืม โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่สูงและไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กาหนด อนึ่ง การจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้นโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
มูลค่าตามบัญชี ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 2.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งคงที่เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 อันเป็นผลสุทธิ
จากผลการดาเนินงานของรอบปีบัญ ชี 2559 และการจ่ ายเงิน ปันผลจากผลการดาเนินงานของรอบปีบัญชี 2558
ในระหว่างปี 2559 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน ที่ดี โดยมีเงินกองทุนสภาพคล่ องสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
4,924 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ร้อยละ 121 ของ
หนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ คือ ไม่ต่ากว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและ
ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ ยังคงจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีความมั่นคงทางการเงิน
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง (632 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปรับตัวลดลง 1,025 ล้านบาท จาก 1,463 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น
438 ล้านบาท ในปี 2559 หรือ ลดลงร้อยละ 70 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมและตั๋วแลกเงินใน
ระหว่างปี 2559 เพื่อปรับลดเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินในปี 2559 ให้สอดคล้องกับการลดลงของความต้องการเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 880 ล้านบาท
จาก 8,404 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 9,284 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผันผวนตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จาแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 8,821 ล้านบาท
แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติจานวน 8,815 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจานวน 6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 8,158 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้น
ปกติจานวน 8,152 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจานวน 6 ล้านบาท
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้ง
จานวน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิปรับตัวลดลง 524 ล้านบาท จาก 710 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 186 ล้านบาท ในปี 2559
หรือลดลงร้อยละ 74 เนื่องจากเงินลงทุนในตั๋วเงินคลังลดลงจากการปรับลดเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินในปี 2559 ให้
สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจ
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อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
อาคารและอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ ป รั บตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 38 ล้ า นบาท จาก 92 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น 130 ล้ า นบาท
ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากการปรับปรุงพื้นที่สานักงานใหญ่เดิมของบริษัทฯ ณ อาคารไทยวา ให้เป็น CNS
Convention Center ในปี 2559
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง (644 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงิ น กู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น ปรั บตั ว ลดลง 250 ล้า นบาท จาก 2,300 ล้า นบาท ในปี 2558 เป็ น 2,050
ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 11 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจ
อนึ่ง ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจานวน 1,450 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน
600 ล้านบาท ตามนโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เงินกู้ยืมอื่น
บริษัทฯ ไม่ มี เงินกู้ยืม อื่นคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ มี เงินกู้ยืมในรูปของตั๋ วแลกเงินระยะสั้นของ
บริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 จานวน 896 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชาระคืนตั๋วแลกเงินดังกล่าวแล้วทั้งจานวน และไม่มี
การออกตั๋วแลกเงินเพิ่มในระหว่างปี 2559
อนึ่ง เมื่ อพิจารณายอดเงิ นกู้ยืมจากสถาบั นการเงิ นรวมกั บยอดเงิ นกู้ยืมอื่น ของบริ ษัทฯ จะพบว่า บริษัทฯ มี
ยอดเงินกู้ยืมรวมลดลงราว 1,146 ล้านบาท จาก 3,196 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 2,050 ล้านบาท ในปี 2559 หรือ
ลดลงร้อยละ 36 ซึ่งสอดคล้องกับการปรับลดของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกิจค้าตราสารหนี้ของ
บริษัทฯ ในปี 2559
ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท จาก 72 ล้านบาท ในปี
2558 เป็ น 92 ล้ านบาท ในปี 2559 หรือ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 28 เนื่องจากบริษั ทฯ มีการปรับ ประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ในปี 2559 ให้เป็นปัจจุบัน ทาให้ ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้นจานวน 12 ล้านบาท พร้อมทั้งบันทึกประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสาหรับปี 2559
อีกจานวน 8 ล้านบาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท จาก 5,473 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 5,485 ล้านบาท ในปี
2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานของรอบปีบัญชี 2559 จานวน 412 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับประมาณการหนี้สินจาก
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสุทธิจากภาษีเงินได้ซึ่งทาให้กาไรสะสมลดลงจานวน 10 ล้านบาท และส่วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได้ลดลงจานวน 3 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงิน
ปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของรอบปีบัญชี 2558 จานวน 387 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2559
อนึ่ง บริษัทฯ กันสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงานของรอบปีบัญชี 2559 จานวน 21 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี จานวนสารองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่มีผลกระทบกับยอดกาไรสะสม ณ สิ้นปี 2559
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
ภาวะเศรษฐกิจ สั งคมและการเมื อ ง เป็ น ปั จ จั ยหลั ก ที่อ าจมี ผ ลต่ อ ฐานะการเงิ นหรื อ การด าเนิ น งานอย่า งมี
นัยสาคัญในอนาคต ซึ่งในปี 2560 มี หลายเหตุการณ์ที่มี ความสาคัญ อันได้แก่ ผลการเลือ กตั้งประธานาธิบดีของ
เนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่ร่วมในสหภาพยุโรป นโยบายเศรษฐกิจที่ประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาจะประกาศและมีผล ผลการเจรจาการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศคู่ค้าในสหภาพ
ยุโรป อันเป็นผลจากการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป การดาเนินการเพื่อให้เกิดการปรองดองที่ริเริ่มโดยรัฐบาล
ไทย สภาวะสังคมที่จะก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุภายในระยะเวลาไม่นานนัก นโยบายต่างๆ จากภาครัฐ ตลอดจนภัย
ธรรมชาติต่างๆ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความผันผวนของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก เงินทุนเคลื่อนย้าย อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ประเทศคู่ค้ารวมถึงประเทศอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความต้องการลงทุนในการขยายธุรกิจและการออม ทิศ
ทางการดาเนิ นงาน การเจริญ เติ บโตของธุ รกิ จ ระดั บความสามารถในการท าก าไรของบริษั ทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์
สาหรับภาวะอุตสาหกรรม นโยบายของทางการที่มีการประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2555 ทาให้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นใหม่เข้ามาดาเนินงานในธุรกิจ
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังเกิดการควบรวมบริษัทหลั กทรัพย์ซึ่งส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลักทรัพย์มีการ
แข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และการช่วงชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจ
หลักทรัพย์ ตลอดจนเทคโนโลยี (Fin Tech) ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจเพื่อรักษาความสามารถในการทากาไรและความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการพัฒนาบริการให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการให้การอบรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักลงทุน และการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สามารถ
รองรับการลงทุนได้อย่างครบวงจรและสอดรับกับความต้องการของนักลงทุน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานตามแผนงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์กระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย
ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการ
ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ บริการของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะที่
ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อและอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสนองต่อไลฟ์
สไตล์ของนักลงทุนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความแตกต่างด้วยการดาเนินโครงการ CNS Corporate Access
ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ย วกับการทาธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่ง ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2559

สาหรับในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างรอบคอบภายใต้ความริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการ
ขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงิ น และการลงทุ น ให้ มี ค วามแตกต่ า ง โดยริ เ ริ่ ม โครงการ CNS Startup & SME Access ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในการดาเนินธุรกิจ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startup โดยกิจกรรมที่สาคัญในระหว่างปี คือ
กิ จ กรรม The Angel Biz Challenge ซึ่ งเป็ น กิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการ SMEs และ Startup ได้ มี โ อกาส
น าเสนอความคิ ด ริ เ ริ่ ม และผลงานต่ อ สาธารณชน ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง 4 หน่ ว ยงาน อั น ไ ด้ แ ก่ บริ ษั ท ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนาไปสู่การ
เจริญเติบโตของประเทศได้แบบ S-Curve ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญในการ
เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยในอนาคต และเพื่ อ ให้ โ ครงการทั้ งสองสามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง CNS Convention Center ณ อาคารไทยวา ชั้น G เพื่อให้เป็นศูนย์กลางใน
การจัดกิจกรรมและการประชุมทั้งหลายของบริษัทฯ โดยสามารถถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยของ
บริษัทฯ ไปยังสานักงานสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งใน
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาทั่วประเทศ
สาหรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงดาเนินกลยุทธ์เดิมในด้านการขยายฐานและเพิ่ม
ความหลากหลายของฐานนักลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุน
ให้มีความแตกต่าง โดยจะดาเนินโครงการ CNS Corporate Access และ CNS Startup & SME Access อย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเดินหน้าสร้าง YTFA รุ่นใหม่ประมาณ 60 คน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ FA สอบให้ได้รับใบอนุญาตด้านการ
วางแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับศักยภาพของ FA ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางเงินและการลงทุนแก่นักลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเสนอบทวิเคราะห์การลงทุนสาหรับหุ้นต่างประเทศ พร้อมทั้ง
พัฒนาบทวิเคราะห์การลงทุนสาหรับกองทุนรวม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้แก่นักลงทุน รวมไป
ถึงการสนับสนุนให้ลูกค้ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้สอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจตลอดจนสภาพคล่องและ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบซื้อขายของบริษัทฯ ให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี (Fin Tech) ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

183

รายงานประจ�ำปี 2559

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่
อรายงานทางการเงิอนรายงาน
รายงานความรั
บผิดชอบของคณะกรรมการต่
ทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิ น โดยใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่ าเสมอ มี ก ารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งระมั ด ระวั ง
และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
การตรวจสอบระบบควบคุม ภายใน การเปิ ด เผยข้อ มู ลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ยบข้ อ บังคั บ
ที่เกี่ ยวข้ อง โดยมี การหารือและประชุมร่ วมกันกั บฝ่ ายก ากับ และตรวจสอบและผู้ส อบบั ญชี ของบริ ษัทฯ ดั งที่ก ล่า ว
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่น่าพอใจ และเห็นว่างบการเงินของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร

นายทาคาฮิโต นากามูระ
กรรมการอานวยการ

นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
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รายงานของผู
้ ญอบบั
ั อนุญาต
รายงานของผู้สอบบัส
ชีรับอนุญญชีาตรบ
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้ำของและ
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ใน
ส่วนของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำม
เป็นอิสระจำกบริษัท ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำม
รับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่
ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย
กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่อ
งบกำรเงินโดยรวม
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
1.

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รำยได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 1,076 ล้ำนบำท และ 356 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรำร้อยละ 64 และ
ร้อยละ 21 ของรำยได้รวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯคิดค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นอัตรำร้อย
ละจำกปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตรำที่ผันแปรขึ้นอยู่กับประเภทลูกค้ำ และปริมำณกำรซื้อขำย
และคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตรำคงที่ โดยมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยเป็นระยะ
ตำมสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน เนื่องจำกขนำดและปริมำณของรำยกำรที่เกิดขึ้นและจำนวนลูกค้ำมีจำนวน
มำกรำยและอัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย อีกทั้งกำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อำศัยกำรประมวลผลโดยระบบ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นหลัก ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบว่ำรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริง
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบโดยกำรประเมินและสุ่มตัวอย่ำงทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่
เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ ระบบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรคำนวณรำยได้ค่ำ
นำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบอัตรำค่ำ
นำยหน้ำ อัตรำดอกเบี้ยกำรคำนวณและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสุ่ม
ตรวจสอบรำยกำรปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ทำผ่ำนใบสำคัญทั่วไป
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2.

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 9 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำก
สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมเสี่ยงในกำรเรียกชำระ และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ทั้งนี้ใน
กำรทำธุรกรรมซื้อขำยหลักทรัพย์ และกำรให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ำ บริษัทฯกำหนดนโยบำย
เกี่ยวกับกำรวำงหลักประกัน โดยมูลค่ำของหลักประกันที่วำงขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์
วงเงินของกำรทำธุรกรรม เป็นต้น กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมีนัยสำคัญเนื่องจำกบริษัทฯมีลูกหนี้จำนวนมำกรำยและมียอดคงค้ำงเป็นจำนวนเงิน
ที่เป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำมีจำนวนรวม 8,821 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 85 ของยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ) ข้ำพเจ้ำจึงให้
ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์โดย
•

ประเมินและสุ่มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถำนะคงค้ำงของลูกหนี้
กำรคำนวณมูลค่ำหลักประกัน กำรคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ประเมินวิธีกำรพิจำรณำและคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบำย
ของบริษัทฯกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับ และทดสอบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรคำนวณมูลค่ำหลักประกันและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของหลักประกัน

•

ตรวจสอบค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี โดยกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
ข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบควำมถูกต้องของสถำนะคงค้ำง
ของลูกหนี้ มูลค่ำหลักประกัน กำรรับชำระเงินภำยหลังวันสิ้นงวด ควำมถูกต้องของกำรจัดชั้นและ
กำรคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ หำกในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำ
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่
พบว่ำมีเรื่องดังกล่ำวที่ต้องรำยงำน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำ งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
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•

ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดทำ

•

สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้

•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
ซึ่งข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ
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จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือ รัตนำ จำละ

รัตนำ จำละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพันธ์ 2560
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสินน จำกัด (มหำชน)
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนีส้ านักหักบัญชี
ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2559

6
7
8
9
10
11
12
13
14

437,956,441
1,600,000
468,496,984
8,815,483,132
186,225,383
130,475,813
12,698,110
68,648,193
207,619,757
10,329,203,813

(หน่วย: บาท)
2558
1,463,362,886
252,230,696
8,152,071,439
709,883,719
92,227,867
14,084,361
61,440,477
215,543,631
10,960,845,076

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิ
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสินน (ต่
จำกัดอ)(มหำชน)
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่วนของเจ้ำของ
หนีส้ ิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี
เจ้าหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า - สุทธิ
เงินกูย้ ืมอื่น
ประมาณการหนีส้ นิ - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีส้ นิ อื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,150,469,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ้ คืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สารองทั่วไป
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้ำของ

15
16
17
18
19
20

2559

(หน่วย: บาท)
2558

2,050,000,000
70,837,244
2,294,226,023
92,068,141
336,807,849
4,843,939,257

2,300,000,000
305,992,841
1,596,725,594
895,568,661
72,059,699
317,492,846
5,487,839,641

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

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

10.3

(1,491,817)

1,134,327

21

155,000,000
215,000,000
832,966,523
5,485,264,556
10,329,203,813

134,300,000
215,000,000
838,781,258
5,473,005,435
10,960,845,076

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ
เสร็น จจำกัด (มหำชน)
บริษทั �หลัไรขาดทุ
กทรัพย์ โนมูนรเบ็
ะ พัด
ฒนสิ
สำงบก
�หรัำไรขำดทุ
บปีสน้ิ สุนดเบ็วัดนเสร็
ที่ 31
จ ธันวาคม 2559
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุ

2559

(หน่วย: บาท)
2558

กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ

23
24, 29
10.4

25

ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

13

1,075,716,791
126,229,949
52,327,450
1,037,871
68,386,100
356,173,144
12,002,597
1,691,873,902

877,208,683
168,704,264
60,670,373
2,961,040
88,453,060
487,056,213
6,085,191
1,691,138,824

87,499,367
180,924,218

156,839,644
103,465,147

644,808,858
167,026,748
4,114,274

650,117,117
157,686,428
4,030,000

96,778,266
912,728,146
-

99,200,010
911,033,555
284,326

1,181,151,731
510,722,171
(98,539,096)
412,183,075

1,171,622,672
519,516,152
(103,552,305)
415,963,847

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ
�ไรขาดทุ
เสร็
อ)
บริษทั หลั
กทรัพย์ โนมูน
ระเบ็
พัฒดนสิ
น จจำกัด(ต่
(มหำชน)
สำงบก
�หรั
บปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ อื่ น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง สุทธิจากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
2558

2559

(3,282,680)

(1,252,147)

656,536

250,429

(2,626,144)

(1,001,718)

(12,766,738)

-

2,553,348

-

(10,213,390)

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) สาหรับปี

(12,839,534)

(1,001,718)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสำหรับปี

399,343,541

414,962,129

0.19

0.19

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง สุทธิจากภาษีเงินได้

กำไรต่อหุ้นขั้ นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับปี

13

13

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
-

สารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

สารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2,150,469,000

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(ขาดทุน)สาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

-

กาไรสาหรับปี

2,150,469,000

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2,150,469,000

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(ขาดทุน)สาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

-

2,131,833,600

-

-

-

-

-

2,131,833,600

2,131,833,600

-

-

-

-

-

2,131,833,600

มูลค่าหุน้ สามัญ

และชาระแล้ว
2,150,469,000

ส่วนเกิน

ทุนเรือนหุน้ ที่ออก

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

สำงบแสดงกำรเปลี
�หรับปีสน้ิ ่ยสุนแปลงส่
ดวันทีว่ นของเจ้
31 ธัำนของวาคม 2559

งบแสดงการเปลี
ย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

1,487,250

-

-

-

-

-

1,487,250

1,487,250

-

-

-

-

-

1,487,250

หุน้ ทุนซือ้ คืน

ส่วนเกินทุน

(1,491,817)

-

-

(2,626,144)

(2,626,144)

-

1,134,327

1,134,327

-

-

(1,001,718)

(1,001,718)

-

2,136,045

มูลค่าเงินลงทุน

จากการเปลี่ยนแปลง

ส่วนเกินทุน(ต่ากว่าทุน)

ส่วนของเจ้าของ -

องค์ประกอบอื่นของ

155,000,000

20,700,000

-

-

-

-

134,300,000

134,300,000

21,000,000

-

-

-

-

113,300,000

ตามกฎหมาย

สารอง

215,000,000

-

-

-

-

-

215,000,000

215,000,000

-

-

-

-

-

215,000,000

สารองทั่วไป

จัดสรรแล้ว

กาไรสะสม

832,966,523

(20,700,000)

(387,084,420)

401,969,685

(10,213,390)

412,183,075

838,781,258

838,781,258

(21,000,000)

(387,084,420)

415,963,847

-

415,963,847

830,901,831

ยังไม่ได้จดั สรร

5,485,264,556

-

(387,084,420)

399,343,541

(12,839,534)

412,183,075

5,473,005,435

5,473,005,435

-

(387,084,420)

414,962,129

(1,001,718)

415,963,847

5,445,127,726

รวม

(หน่วย: บาท)

รายงานประจ�ำปี 2559
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
2559

2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุน (กาไร) จากการขายเงินลงทุน
ขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมในเงินลงทุน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมในตราสารอนุพันธ์
กาไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน
หนีส้ งสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์
เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนีส้ านักหักบัญชี
ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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510,722,171

519,516,152

39,366,460
(157,791)
(29,121)
(703,929)
462,351
(6,741,105)
8,358,055
(68,386,100)
(356,173,144)
(1,464,817)
87,499,367
29,514,064
359,186,807
1,423,961
(91,369,203)
(1,116,350)
(92,453,004)

37,869,324
15,683
429,739
(2,961,040)
284,326
1,078,738
7,815,317
(88,453,060)
(487,759,988)
(1,622,782)
156,839,644
41,997,925
496,346,200
1,603,114
(140,769,729)
(197,078)
(133,979,459)

417,938,672

408,053,026

(1,600,000)
(216,266,288)
(665,723,570)
(12,524,190)
3,852,399

(221,596,732)
2,946,520,967
503,759,371
3,297,268

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงิ
นสด
อน) จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมู
ระ พั(ต่
ฒนสิ
สำงบกระแสเงิ
�หรับปีสน้ิ นสุสด
ดวั(ต่นทีอ)่ 31 ธันวาคม 2559
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

2559
หนีส้ นิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน
เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี
เจ้าหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมอื่น
หนีส้ นิ อื่น
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

(หน่วย: บาท)
2558

(250,000,000)
(235,155,597)
697,733,029
(895,568,661)
22,720,133
(1,134,594,073)

(2,277,779,000)
86,661,161
(569,161)
599,470,766
(31,773,953)
2,016,043,713

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนตราสารหนีท้ ี่ถอื จนครบกาหนด
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินสดจ่ายซือ้ อุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(510,243)
10,316,763
527,893,081
37,493,234
(77,225,454)
6,753,305
(8,448,638)
496,272,048

(10,667,157)
555,092
(529,880,694)
53,321,999
(59,276,666)
(3,903,268)
(549,850,694)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(387,084,420)
(387,084,420)

(387,084,420)
(387,084,420)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(1,025,406,445)

1,079,108,599

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยปี

1,463,362,886
437,956,441

384,254,287
1,463,362,886

225,515

10,076,334

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :
ซือ้ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังมิได้ชาระเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมำยเหตุ
น 2559
สำ�หรับปีสปน้ิ ระกอบงบกำรเงิ
สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำ
ในประเทศไทย โดยมีบริษัท Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทใหญ่ และมี Nomura Holdings, Inc. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ โดยกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ เป็น
ตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กำรค้ ำ
หลักทรัพย์ กำรยื มและให้ยื มหลักทรัพย์ กำรเป็นที่ ปรึกษำทำงกำรเงิ นและกำรลงทุ น และกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์
บริษัทฯมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสำทรใต้ แขวง
ทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีสำนักงำนทั้งสิ้น 18 แห่งคือ
สำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดอีก 17 แห่ง

2.

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิน นี้ จัด ท ำขึ้ น ตำมมำตราำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ก ำหนดในพระรำชบั ญญั ติ วิช ำชีพ บั ญ ชี
พ.ศ. 2547 และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น นี้ ไ ด้ ท ำขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมข้ อ ก ำหนดของ ประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สธ/ข/น.53/2553 เรื่องแบบงบกำรเงิน
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2553
งบกำรเงิ น ฉบั บ ภำษำไทยเป็ น งบกำรเงิ น ฉบั บ ที่ บ ริ ษั ท ฯใช้ เ ป็ น ทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงิ น ฉบั บ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
บริษัทฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบัติทำงบัญชีที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรนำ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ของบริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพ บัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบัง คั บใช้
สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้ มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนว
ปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบัติ
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้
ก)

ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำถือเป็นรำยได้ ณ วันที่ที่
เกิดรำยกำร

ข)

ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็จของงำน

ค)

กำไร(ขำดทุน)จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ
วันที่ที่เกิดรำยกำร

ง)

ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิใน
กำรรับเงินปันผล

จ)

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณจำกยอดเงินต้นที่คงค้ำง เว้นแต่มี
ควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำม
เกณฑ์คงค้ำง
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กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1)

ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้

2)

ลูกหนี้ผ่อนชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่งค้ำงชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

3)

ลูกหนี้อื่นที่มียอดค้ำงชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ตำมหนังสือ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544
4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ก)

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

ข)

ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่มี กำหนดจ่ำยคืนไม่
เกิน 3 เดือนหรือน้อยกว่ำนับจำกวันได้มำ และรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่ออก
โดยสถำบันกำรเงินประเภทเผื่อเรียกและประเภทที่มีวันถึงกำหนดภำยใน 3 เดือนหรือน้อยกว่ำ และไม่มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
4.4 กำรรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ำ
บริษัทฯบันทึก สินทรัพย์ที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิต
บำลำนซ์ รวมถึงเงินที่ลู กค้ำวำงเป็นหลักประกันเพื่อกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และ
หนี้สินของบริษัทฯเพื่ อกำรควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะตัดรำยกำร
ดังกล่ำวในส่วนที่ไม่มีภำระค้ำประกันออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพำะสินทรัพย์ที่เป็น
ของบริษัทฯเท่ำนั้น
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4.5 กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯประกอบธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯให้บริกำรในาำนะเป็นตัวแทนหรือเข้ำ
เป็นคู่สัญญำกับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้ำของบริษัทฯ บริษัทฯมีวัตถุประสงค์หลักในกำร
ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำทำกำรขำยชอร์ตผ่ำนบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิต
บำลำนซ์ที่มีอยู่กับ บริษัทฯเท่ำนั้น โดยประเภทของหลักทรัพย์สำหรับธุรกรรม คือ กลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี
เซ็ท 100 ซึ่งกำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในรำยชื่อหลักทรั พย์ที่บริษัทฯอนุญำตให้
ลูกค้ำซื้อในบัญชีมำร์จิ้นระบบเครดิตบำลำนซ์ (Marginable Securities)
บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่งได้นำไปให้ยืมต่อเป็นเจ้ำหนี้หุ้นยืม และบันทึก
บัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็นลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ในงบแสดงาำนะกำรเงิน และ ณ วันสิ้นปี
บริษัทฯจะปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์โดยคำนวณจำกรำคำปิด ณ สิ้นวันทำกำร
สุดท้ำยของปีของตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยและบันทึก กำรเปลี่ยนแปลงมูล ค่ำดังกล่ำวใน ส่วน
ของก ำไรหรือ ขำดทุ น นอกจำกนี้ บริ ษั ท ฯ บั น ทึ ก เงิ น สดที่ น ำไปวำงเป็ นหลั ก ประกั นในบั ญ ชี ลู ก หนี้
ทรั พ ย์ สิ น วำงประกั น และเงิ น สดรั บ จำกคู่ สั ญ ญำบั น ทึ ก ในบั ญ ชี เ จ้ ำ หนี้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ รั บ เป็ น ประกั น
ค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ
4.6 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ ค้ำแสดงตำมมูล ค่ำยุ ติธ รรม กำรเปลี่ย นแปลงในมูล ค่ ำยุ ติธ รรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลัก ทรัพ ย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ย นแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่ำวจะรับรู้เป็นกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในส่วนของกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อได้จำหน่ำย
หลักทรัพย์นั้นออกไป

ค)

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย บริษัทฯ ตัดบัญชี
ส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ำยนี้จะแสดงเป็น
รำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงตำมรำคำทุน
สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

จ)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำ
กำรสุดท้ำยของปีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ถือพื้นาำนจำก
กำรคำนวณอัตรำผลตอบแทนหรือรำคำจำกสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ำยุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
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ฉ)

บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี) ไว้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อมี
สิ่งบ่งชี้ถึงกำรด้อยค่ำ

ช)

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน และเมื่อมีกำรจำหน่ำยเงิ น
ลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกในส่วนของ
กำไรหรือขำดทุน

ซ)

ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯจะปรับมูลค่ำเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่ โดยใช้
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนหรือกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน

4.7 ลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำรชำระรำคำซื้ อ
ขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ผ่ำนสำนักหักบัญชี ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ได้นำไปวำงเป็นประกันกับ
สำนักหักบัญชีในกำรทำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิด
จำกกำรชำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทั้งนี้ ลูก หนี้ธุรกิจหลัก ทรัพย์ใ ห้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ ด้วยเงินสด ลูก หนี้เงินให้กู้ยื มเพื่ อซื้อ
หลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ ธุรกรรมกำรยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์และ
ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน อันได้ แก่ เงินที่นำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมหรือสำนักหักบัญชี และ
รวมถึงลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถชำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น
บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยกำรประเมินาำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำร
เรียกชำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกัน
ไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกำสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้ บริษัทฯถือพื้ นาำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้ง
สำรองตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
ก)

มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมำยถึง
(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรชำระหนี้และบริษัทฯได้
ดำเนินกำรจำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว
(2) มูลหนี้ส่วนที่บริษัทฯได้ทำสัญญำปลดหนี้ให้
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ข)

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะดังนี้
(1) ลูกหนี้ทั่วไป และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่งค้ำงชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เว้นแต่มีหลักาำนที่ชัดเจนและมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค)

มูล หนี้จัดชั้นต่ำกว่ำมำตราำน หมำยถึง มูล หนี้ส่วนที่ไ ม่สูงเกิ นกว่ำหลักประกั นของลูกหนี้ที่ เข้ ำ
ลักษณะตำม ข)

โดยบริษัทฯตัดจำหน่ำยลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำร และตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
อัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหนังสือที่ กธ.
33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตำมหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544
4.9 อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพ ย์
(ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อำคำรชุด
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ

20
12
3, 5, 6
5, 6
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับงำนระหว่ำงติดตั้ง
ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริษัทฯตัดรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษากิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจำหน่ำย กำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ (ผลต่ำง
ระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ใน
ส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจำหน่ำย
บริษั ท ฯบัน ทึก ต้ นทุน เริ่มแรกของสิ นทรั พ ย์ ไ ม่ มีตัว ตนตำมรำคำทุ น ภำยหลังกำรรับ รู้รำยกำรเริ่ มแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำ มี) ของ
สินทรัพย์นั้น
บริษั ท ฯตัด จำหน่ำยสิ นทรัพ ย์ ไ ม่มี ตัวตนที่มี อำยุ ก ำรให้ป ระโยชน์ จำกั ดอย่ ำงมี ระบบตลอดอำยุ ก ำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้น
อำจเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน
ดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 5 ปี
4.11 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัาโดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฏหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับาำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้ องเสียภำษี ทุกรำยกำร แต่รับ รู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หัก
ภำษีนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำวหำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีกำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยัง ส่วนของเจ้ำของหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ
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4.12 สินทรัพย์รอกำรขำย
สินทรัพย์รอกำรขำยแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนซึ่งถือตำมรำคำประเมินล่ำสุดหักด้วย
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทุก วัน สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษั ท ฯจะท ำกำรประเมิน กำรด้อยค่ ำของสินทรัพ ย์ หำกมี ข้อบ่ งชี้ ว่ ำ
สิน ทรั พ ย์ ดั ง กล่ ำ วอำจด้ อ ยค่ ำ บริษั ท ฯรั บ รู้ ข ำดทุ น จำกกำรด้ อ ยค่ ำ เมื่ อ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ คื น ของ
สินทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพ ย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำร
ประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจ กำรคำดว่ำจะได้รับ
จำกสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำม
เสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่
กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริษัทฯใช้แบบจำลองกำรประเมิน
มูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำย
สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำร
แลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพ ย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ของ
สินทรัพ ย์ ที่ รับ รู้ใ นงวดก่ อ นได้ หมดไปหรื อลดลง บริษั ทฯจะประมำณมู ล ค่ ำที่ คำดว่ ำจะได้ รับ คืน ของ
สินทรัพย์นั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุด
โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ
บริษัทฯจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยัง ส่วนของกำไรหรือ
ขำดทุนทันที
4.14 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิ จหลัก ทรัพ ย์ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษั ทฯจำกกำรประกอบธุรกิ จ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละธุ ร กิ จ สั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำ ที่ มี ต่ อ บุ ค คลภำยนอก เช่ น ยอดดุ ล สุ ท ธิ เ จ้ ำ หนี้ ลู ก ค้ ำ ซื้ อ
หลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพ ย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ตหรือกำรยืมหลักทรัพย์ และ
ภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นกำรประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์
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4.15 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัทฯหรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจำกนี้ บุค คลหรื อกิ จกำรที่เ กี่ ย วข้ องกั น ยั ง หมำยรวมถึง บุค คลที่มี สิท ธิอ อกเสี ย งโดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของ
บริษัทฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำน
4.16 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ยังคงอยู่
กับผู้ให้เช่ำ จะจัดเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิ่งตอบแทน
จูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
นั้น
4.17 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
รำยกำรที่เป็ นเงิ นตรำต่ำ งประเทศแปลงค่ ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้ อัตรำแลกเปลี่ย น ณ วันที่ ที่เกิ ดรำยกำร
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.18 ผลประโยชน์พนักงำน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และวันลำพักร้อนเป็นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร

ข)

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริษั ทฯและพนักงำนได้ร่วมกั นจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนัก งำนจ่ำ ย
สะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่
เกิดรำยกำร
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ค)

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริษั ทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่งบริษัทฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริษัทฯคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมิน
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลั ก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกั น ภั ย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.19 ตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกบันทึกในส่วนของกำไร
หรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจำกกำรทำสัญญำจะถูกตัดจำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของ
สัญญำ
4.20 ประมำณกำรหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูก พันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุก ำรณ์ใ นอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วและมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษั ทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษากิจไปเพื่ อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.21 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมใน
ตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตราำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลั กษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข้อมูล อื่นที่ส ำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพ ย์ หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะประเมินควำมจำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตราำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่องที่มีค วำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพินิจและประมำณกำรดังกล่ำวนี้ อำจส่ง ผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
มีดังนี้

5.1 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้
จำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิ ตที่อำจเกิดขึ้นฝ่ำยบริหำรได้ใช้ หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ กลต.
ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยชำระคืน
โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้
ค้ำประกัน
5.2 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริษัทฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำเงินลงทุน ดังกล่ำวมีข้อบ่งชี้ของกำร
ด้อยค่ำเกิดขึ้น ซึ่งกำรที่จะระบุว่ำเงินลงทุนมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนโดยกำรวิเครำะห์สถำนะของเงินลงทุนแต่ละรำยกำร
5.3 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะมี
ก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ำกสิ น ทรั พ ย์ ภ ำษี เ งิ น ได้ นั้ น ในกำรนี้ ฝ่ ำ ยบริ ห ำร
จำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่ำใด
โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

208

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

5.4 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน
ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นาำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน
5.5 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน ที่บันทึกในงบแสดงาำนะกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต สภำพ
คล่ อ ง ข้ อ มู ล ควำมสั ม พั น ธ์ และกำรเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ ำ ของเครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ในระยะยำว
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติาำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
และกำรเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
5.6 อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องทำกำรประมำณอำยุก ำ รให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึก
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำร
นี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับสินทรัพย์นั้น
5.7 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจำกงำนของพนั ก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลั ก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติาำนต่ำงๆในกำรประมำณนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
อนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำนและอัตรำกำรมรณะ เป็นต้น
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6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์
เงินฝำกประจำที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันได้มำ
ตั๋วสัญญำใช้เงินประเภทเผื่อเรียก
ตั๋วสัญญำใช้เงินที่มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หัก: เงินฝำกในนำมบริษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

7.

2559
100,000,000
1,600,000
(100,000,000)
1,600,000

(หน่วย: บำท)
2558
600,000,000
(600,000,000)
-

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน

เงินฝำกประจำที่มีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันได้มำ
เงินฝำกทีต่ ิดภำระผูกพัน
หัก: เงินฝำกในนำมบริษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน

8.

2559
75,000
905,966,518
363,000,000
1,269,041,518
(831,085,077)
437,956,441

(หน่วย: บำท)
2558
74,000
387,833,307
300,000,000
1,115,000,000
250,000,000
2,052,907,307
(589,544,421)
1,463,362,886

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
2559
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
รวมลูกหนี้สำนักหักบัญชี
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนำมบริษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

210

460,332,699
62,912,397
2,480,662
525,725,758
(57,228,774)
468,496,984

(หน่วย: บำท)
2558
247,804,828
24,959,046
4,167,608
276,931,482
(24,700,786)
252,230,696

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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9.

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ

2559

(หน่วย: บำท)
2558

1,240,159,799
6,950,679,593
306,918,817
286,731,826
6,311,825
8,790,801,860
30,547,717
(6,335,398)
8,815,014,179

769,148,189
6,622,207,301
380,668,994
345,991,348
6,569,999
8,124,585,831
33,563,524
(6,335,398)
8,151,813,957

468,953
468,953
8,815,483,132

257,482
257,482
8,152,071,439

9.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับกำรรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงเป็นจำนวน
เงินประมำณ 6 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2558: 6 ล้ำนบำท)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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9.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้ำงรั บตำม
ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรจัดทำบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้ด้อยคุณภำพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
8,815,483
6,335
8,821,818

2559
ค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตงั้ ไว้
(6,335)
(6,335)

(หน่วย: พันบำท)
มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
8,815,483
8,815,483
(หน่วย: พันบำท)

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
8,152,071
6,335
8,158,406

2558
ค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตงั้ ไว้
(6,335)
(6,335)

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
8,152,071
8,152,071

9.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกันจำนวนประมำณ 307 ล้ำนบำท เป็นเงินสดที่บริษัทฯ
วำงเป็นประกันกำรยืมหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
ที่ยืมมำมีจำนวนประมำณ 287 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2558: 381 ล้ำนบำท และ 346 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
9.4 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี
ยอดปลำยปี

212

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
6,335
6,335
6,335
6,335

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

10. เงินลงทุน
10.1 จำแนกตำมประเภทของกำรลงทุน
(หน่วย: บำท)
2559
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุตธิ รรม
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุนจดทะเบียน
รวม
บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ - สุทธิ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตรำสำรทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก (หัก) : ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
หลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
ตั๋วเงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพือ่ ลูกค้ำ
ตรำสำรหนี้ทจี่ ะถือจนครบกำหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของ
ตลำด
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

2558
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุติธรรม

68,399,250
68,399,250
213,250
68,612,500

68,612,500
68,612,500

55,780,586
94,474
55,875,060
184,129
56,059,189

55,967,588
91,601
56,059,189

30,210
101,072,525
101,102,735
(1,864,772)
(30,210)
99,207,753

99,207,753
99,207,753

30,210
110,721,254
110,751,464
1,417,909
(30,210)
112,139,163

112,139,163
112,139,163

2,714,668,006
(2,702,734,744)
11,933,262

2,394,470,600
(1,859,257,101)
535,213,499

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

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

186,225,383

709,883,719
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10.2 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้แยกตำมอำยุคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดจำแนกตำม
อำยุคงเหลือของสัญญำได้ดังนี้
(หน่วย: บำท)

2559
ภำยใน 1 ปี
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
ตั๋วเงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะ
ถือจนครบกำหนด

ครบกำหนด
1 - 5 ปี

2,714,668,006
(2,702,734,744)

มำกกว่ำ 5 ปี
-

11,933,262

รวม
-

-

2,714,668,006
(2,702,734,744)
-

11,933,262
(หน่วย: บำท)

2558
ภำยใน 1 ปี
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
ตั๋วเงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะ
ถือจนครบกำหนด

ครบกำหนด
1 - 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

2,394,470,600
(1,859,257,101)

-

-

2,394,470,600
(1,859,257,101)

535,213,499

-

-

535,213,499

10.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ – ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่ำทุน) จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน

ยอดยกมำต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีจำก
กำรตีรำคำ
กำรขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลำยปี

214

(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
1,134,327
2,136,045
(3,124,889)
(157,791)
656,536
(1,491,817)

(1,267,830)
15,683
250,429
1,134,327

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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10.4 กำไรจำกเงินลงทุน
(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
กำไร(ขำดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์เผื่อขำย
กำไร(ขำดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รวมกำไรจำกเงินลงทุน

52,140,538
157,791
29,121
52,327,450

61,115,795
(15,683)
(429,739)
60,670,373

10.5 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำกเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจำกตรำสำรหนี้
เงินปันผลจำกตรำสำรทุน
รวมดอกเบี้ยและเงินปันผลจำกเงินลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
43,146,235
45,819,441
7,094,220
4,591,295
50,240,455
50,410,736

215
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11. อำคำรและอุปกรณ์

รำคำทุน
1 มกรำคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/โอนออก
31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2559
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่ จ ำหน่ำย/
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บำท)

อำคำรชุด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
เครื่องใช้
เครื่องตกแต่ง
งำนระหว่ำง
สำนักงำน
และติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ติดตั้ง

22,704,701
22,704,701

244,038,739
44,603,337
(14,380,182)
2,457,014
276,718,908

142,462,531
3,752,334
(3,965,374)
22,997,996
165,247,487

48,285,980
(24,374,034)
23,911,946

735,851
24,719,159
(25,455,010)
-

458,227,802
73,074,830
(42,719,590)
488,583,042

18,441,571
-

203,381,269
22,595,314

119,719,796
8,854,631

24,457,299
2,902,388

-

365,999,935
34,352,333

18,441,571

(14,354,998)
211,621,585

(3,516,017)
125,058,410

(24,374,024)
2,985,663

-

(42,245,039)
358,107,229

4,263,130

65,097,323

40,189,077

20,926,283

-

130,475,813

รวม

34,352,333

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บำท)

รำคำทุน
1 มกรำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/โอนออก
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนทีต่ ัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2558

อำคำรชุด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
เครื่องใช้
เครื่องตกแต่ง
งำนระหว่ำง
สำนักงำน
และติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ติดตั้ง

22,704,701
22,704,701

216,679,591
27,359,148
244,038,739

134,443,541
5,181,802
(3,599,192)
6,436,380
142,462,531

24,374,034
23,911,946
48,285,980

7,172,231
(6,436,380)
735,851

398,201,867
63,625,127
(3,599,192)
458,227,802

18,441,571
18,441,571

185,008,821
18,372,448
203,381,269

110,789,242
11,451,008
(2,520,454)
119,719,796

20,519,344
3,937,955
24,457,299

-

334,758,978
33,761,411
(2,520,454)
365,999,935

4,263,130

40,657,470

22,742,735

23,828,681

735,851

92,227,867

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

216

รวม

33,761,411

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ โดย
รำคำทุนก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 304 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม
2558 : 314 ล้ำนบำท)
12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: บำท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

อำยุกำรตัด
จำหน่ำยคงเหลือ
0 - 4.85 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ยอดยกมำ
ต้นปี
19,746,712
2,644,933
22,391,645
(8,307,284)
14,084,361

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
เพิ่มขึ้น/
จำหน่ำย/
ยอดคงเหลือ
โอนเข้ำ
ตัดจำหน่ำย โอนออก
ปลำยปี
2,836,280
22,582,992
1,240,818
- (1,328,654)
2,557,097
4,077,098
- (1,328,654) 25,140,089
(4,134,695)
- (12,441,979)
4,077,098 (4,134,695) (1,328,654) 12,698,110
4,134,695
(หน่วย: บำท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

อำยุกำรตัด
จำหน่ำยคงเหลือ
0.4 - 4.92 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ยอดยกมำ
ต้นปี
12,775,962
40,734
12,816,696
(5,211,155)
7,605,541

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
เพิ่มขึ้น/
จำหน่ำย/
ยอดคงเหลือ
โอนเข้ำ
ตัดจำหน่ำย โอนออก
ปลำยปี
6,970,750
19,746,712
3,139,183
(534,984)
2,644,933
10,109,933
(534,984) 22,391,645
(3,096,129)
- (8,307,284)
10,109,933 (3,096,129)
(534,984) 14,084,361
3,096,129
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13. สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี/ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้สำหรับปี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของปีก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

102,557,714
(20,785)

104,182,641
(291,554)

(3,997,833)
98,539,096

(338,782)
103,552,305

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้องกับกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้องกับขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
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656,536

250,429

2,553,348
3,209,884

250,429

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2559

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สำมำรถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้

510,722,171

519,516,152

อัตรำภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้คณ
ู อัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยได้ที่ได้รับยกเว้น
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้
รวม

ร้อยละ 20
102,144,434
(20,785)

ร้อยละ 20
103,903,230
(291,554)

1,059,651
(1,591,029)
(3,053,175)
(3,584,553)
98,539,096

1,107,186
(1,125,187)
(41,370)
(59,371)
103,552,305

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
2559
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์รอกำรขำย
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/สำรองลูกหนี้อื่น
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)
2558

1,844,719
5,570,240
1,321,959
18,413,628
33,939,907
7,815,370
68,905,823

1,844,719
5,570,240
1,324,759
14,411,940
34,997,508
3,666,113
61,815,279

(257,630)
(257,630)
68,648,193

(374,802)
(374,802)
61,440,477
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14. สินทรัพย์อื่น
(หน่วย: บำท)
2558
77,222,198
50,131,252
28,646,809
18,014,629

2559
70,277,129
60,533,229
21,097,990
17,823,086

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
เงินสมทบเข้ำกองทุนทดแทนควำมเสียหำยในระบบกำรชำระรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
สินทรัพย์รอกำรขำย
(สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำนวนประมำณ 28 ล้ำนบำท)
รำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับ
เงินประกันกำรประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรค้ำงรับ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

15,000,000
1,431,814
5,000,000
11,004,215
5,452,294
207,619,757

15,000,000
4,622,857
5,000,000
10,538,788
6,367,098
215,543,631

15. เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเป็นเงินกู้ยืมในประเทศและต่ำงประเทศทั้ง
จำนวน โดยสำมำรถจำแนกได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

ตั๋วสัญญำใช้เงิน
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมสกุลเงินบำท
รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

ตั๋วสัญญำใช้เงิน
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมสกุลเงินบำท
รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
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อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.675 - 1.676
2.41 - 3.08

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.93 - 2.23
2.41 - 3.08

2559
ระยะเวลำคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกำหนดชำระ
เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
750,000
-

700,000
1,450,000

600,000
600,000

2558
ระยะเวลำคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกำหนดชำระ
เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
1,000,000
-

1,000,000

1,300,000
1,300,000

รวม
750,000
1,300,000
2,050,000
(หน่วย: พันบำท)

รวม
1,000,000
1,300,000
2,300,000

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมดังกล่ำวข้ำงต้นจำนวน 1,300 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ยืมจำกทั้ง
ธนำคำรในประเทศและธนำคำรต่ำงประเทศสำขำกรุงเทพมหำนคร โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้น 2 - 3 ปี
นับจำกวันที่ทำสัญญำ คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีกำหนดจ่ำยดอกเบี้ย ตำมที่ตกลงในสัญญำ
ภำยใต้สัญญำเงินกู้ ยืมดังกล่ำวได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษั ทฯต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ยกเลิกสัญญำหรือจำกกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนดซึ่งคำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุในสัญญำ
16. เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
2559
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี

70,323,678
513,566
70,837,244

(หน่วย: บำท)
2558
305,608,149
384,692
305,992,841

17. เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
2559
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
เจ้ำหนี้ธรุ กรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ

(หน่วย: บำท)
2558

1,723,064,392
279,565,098
286,731,826
2,289,361,316
3,217,670
2,292,578,986

896,755,323
350,508,874
345,991,348
1,593,255,545
3,450,269
1,596,705,814

1,647,037
1,647,037
2,294,226,023

19,780
19,780
1,596,725,594

18. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินกู้ยืมอื่นสุทธิจำกส่วนลดจำนวน 896 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงิน
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงินกู้ดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.85 ต่อปี ระยะเวลำประมำณ 6
เดือน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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19. ประมำณกำรหนี้สิน - ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงิ นชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติาำนด้ำนประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติาำนทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
72,059,699
64,441,460
5,989,128
2,368,926

5,306,102
2,509,215

(5,302,768)
19,620,895
(1,551,389)
(1,116,350)
92,068,141

(197,078)
72,059,699

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนที่รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน

2559

(หน่วย: บำท)
2558

5,989,128
2,368,926
8,358,054

5,306,102
2,509,215
7,815,317

บริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำเป็นจำนวนประมำณ 0.6
ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริษัทฯประมำณ 17 ปี
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สมมติาำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรลำออกถัวเฉลี่ย

31 ธันวำคม 2559
ร้อยละ 2.10 - 2.16 ต่อปี
ร้อยละ5 - 7 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 25 ต่อปี
ขึ้นอยู่กับอำยุงำนของพนักงำน

31 ธันวำคม 2558
ร้อยละ 3.9 ต่อปี
ร้อยละ5 - 6 ต่อปี
ร้อยละ 2.5 - 35 ต่อปี
ขึ้นอยู่กับอำยุพนักงำน

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติาำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

อัตรำกำรลำออกถัวเฉลี่ย

31 ธันวำคม 2559
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(4.6)
5.0
4.6
(4.3)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2558
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(3.1)
3.3
3.9
(3.7)

31 ธันวำคม 2559
เพิ่มขึ้น 10%
ลดลง 10%
(3.3)
3.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2558
เพิ่มขึ้น 10%
ลดลง 10%
(2.8)
3.1

20. หนี้สินอื่น

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

2559
171,777,398
12,845,874
49,629,035
69,559,737
32,995,805
336,807,849

(หน่วย: บำท)
2558
177,053,477
16,484,110
37,244,526
59,475,812
27,234,921
317,492,846
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21. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจำปีหัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำม
กฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 20.7 ล้ำนบำท เป็นทุ นสำรองตำม
กฎหมำย (31 ธันวำคม 2558 : 21.0 ล้ำนบำท)
22. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริษั ทฯในกำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษั ทฯคือ กำรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และกำรดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
23. รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ค่ำนำยหน้ำอืน่
รวมรำยได้ค่ำนำยหน้ำ

(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
873,314,149
792,942,515
66,883,052
54,044,763
135,519,590
30,221,405
1,075,716,791
877,208,683

24. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
กำรสนับสนุนธุรกิจ
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
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(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
34,295,817
39,432,783
9,754,795
17,745,000
25,765,376
21,032,723
53,482,409
87,866,927
2,931,552
2,626,831
126,229,949
168,704,264

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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25. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำ ตอบแทนกรรมกำรนี ้เ ป็น ผลประโยชน์ที ่จ ่ำ ยให้แ ก่ก รรมกำรของกิจ กำรตำมมำตรำ 90 ของ
พระรำชบัญ ญัติบ ริษัท มหำชนจำกัด โดยไม่ร วมเงินเดือ น โบนัส และผลประโยชน์ที่เ กี่ย วข้อ งที่จ่ำ ย
ให้แก่กรรมกำรซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหำร
26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนและ
เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นี้
บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออก
จำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัท
ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 26.2 ล้ำนบำท (2558: 25.6 ล้ำนบำท)
นอกจำกกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำเงินกองทุนตำมปกติแล้ว บริษัทฯยั งได้ตั้งส ำรองเพื่ อจ่ำ ยสมทบเพิ่ มเติม
สำหรับพนักงำนที่ทำงำนกับบริษัทฯครบ 5 ปี และ 10 ปี อีกจำนวนหนึ่ง เงินสำรองเพื่อจ่ำยสมทบเพิ่มเติมนี้
มิได้จัดตั้งเป็นเงินกองทุน และจะสมทบให้กับพนักงำนที่เข้ำทำงำนกับบริษัทฯก่อนวันที่ 15 กรกฎำคม
2529 เท่ำนั้น หนี้สินดังกล่ำวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของรำยกำรหนี้สินอื่นแล้ว
27. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นาำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับ ปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวน
หุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ำยอยู่ใ นระหว่ำงปี

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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28. เงินปันผล
ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจำปีครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2557

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจำปีครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558

จำนวนเงินปันผล
ที่ประกำศจ่ำย
(ล้ำนบำท)
387

387

เงินปันผลที่
ประกำศจ่ำยต่อหุ้น
(บำท)
0.18
(จำกจำนวนหุ้นสำมัญ
2,150,469,000 หุ้น
มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท)
0.18
(จำกจำนวนหุ้นสำมัญ
2,150,469,000 หุ้น
มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท)

29. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Nomura Holdings, Inc.
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co.,Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Instinet Pacific Limited
บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
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ควำมสัมพันธ์
บริษทั ใหญ่ของกลุ่มบริษทั
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมสัญญำที่ตกลง
ร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำรที่มีสำระสำคัญสำมำรถ
สรุปได้ดังนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
รำยกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
- Nomura Singapore Limited
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
- กรรมกำร
ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริกำรสนับสนุนธุรกิจ
- Nomura Singapore Limited
ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริกำรงำนวำณิชธนกิจ
ระหว่ำงประเทศ
- Nomura Singapore Limited
ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรแนะนำลูกค้ำ
- Nomura Singapore Limited

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริกำรอื่นๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Nomura International (Hong Kong) Limited
ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์และงำนวิจัย
- Nomura Singapore Limited

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
(สำหรับปี 2559)

161,045
447,429
69,910,984
-

631,121
1,277,434
35,248,966
501,320

อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป
อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป
อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป
อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

15,612,403

15,908,475

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไรร้อยละ 10

17,860,000

22,250,000

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไรร้อยละ 10

2,478,854

865,586

คำนวณจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้ำที่
บริษัทฯแนะนำ และอัตรำร้อยละที่กำหนด
ในสัญญำ ซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มี
ลักษณะเดียวกัน

773,812
143,265

4,377,859
59,434

อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป
อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

6,414,400

5,425,400

1,460,631

3,787,956

อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและปริมำณของ
งำนที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและปริมำณของ
งำนที่ได้รับมอบหมำย

12,134,976

40,495,097

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไรร้อยละ 10
สุทธิจำกรำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
รำยกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี (ต่อ)
รำยได้อื่น
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- Nomura Singapore Limited
ค่ำบริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ
- Nomura Singapore Limited

ค่ำธรรมเนียมจ่ำยสำหรับกำรแนะนำลูกค้ำ
- Nomura International (Hong Kong) Limited

- Nomura Securities Co., Ltd.

ต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรทำธุรกรรมค้ำตรำสำร
หนี้สกุลเงินต่ำงประเทศ
- Nomura Singapore Limited
ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
- กรรมกำร

228

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
(สำหรับปี 2559)

อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและปริมำณของ
งำนที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและปริมำณของ
งำนที่ได้รับมอบหมำย

145,671

-

43,367

-

2,271,263

1,971,614

อัตรำเดียวกับลูกค้ำทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยง
กัน

35,524

72,520

คำนวณจำกมูลค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์และ
อัตรำค่ำ นำยหน้ำที่เทียบเคียงกับผู้ให้บริกำร
ทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน

368,034

-

736,069

-

-

86,837

อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

8,975

14,044

อัตรำเดียวกันกับพนักงำนอื่นของบริษัทฯ

คำนวณเป็นสัดส่วนจำกอัตรำร้อยละของ
ค่ำบริกำรที่ได้รับจำกกำรจัดจำหน่ำย และ
เป็นอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้บุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวโยง
คำนวณเป็นสัดส่วนจำกอัตรำร้อยละของ
ค่ำบริกำรที่ได้รับจำกกำรจัดจำหน่ำย และ
เป็นอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้บุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวโยง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ยอดคงค้ำงของรำยกำรระหว่ำงกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงภำยใต้รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
2558

2559
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
สินทรัพย์อื่น - รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ำงรับ
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- Nomura Singapore Limited
- กรรมกำร
สินทรัพย์อื่น - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
- กรรมกำร
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
สินทรัพย์อื่น - อื่นๆ
- Nomura Holdings, INC.
- Instinet Pacific Limited
- Nomura Singapore Limited
- Nomura Securities Co., Ltd.
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
- Nomura International Plc.
หนี้สินอื่น
- บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

285,380,657

3,718,000
9,309,650

69,874
3,511,542
-

8,022,875
536,412

436,697

739,599

18,216
21,430

382,196
6,976

74,472
818,172
592,709

172,594
49,648
847,167
46,262

194,285,031
-

77,765,896
4,200,299

-

215,222

ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุดวั นที่ 31 ธั นวำคม 2559 และ 2558 บริ ษั ทฯมี ค่ ำใช้จ่ ำยผลประโยชน์ พนั กงำนที่ ให้ แก่
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
94,157,988
98,220,543
5,275,584
5,455,956
99,433,572
103,676,499
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30. ส่วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริกำร บริษัทฯมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 4 ส่วนงำน ดังนี้
-

ส่วนงำนธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่เป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้อ
ขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

-

ส่ ว นงำนวำณิ ช ธนกิ จ เป็ น ส่ ว นงำนให้ บ ริ ก ำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยหลั ก ทรั พ ย์ กำรเป็ น ที่ ป รึ ก ษำ
กำรลงทุน และธุรกรรมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

-

ส่วนงำนด้ำนตรำสำรหนี้ เป็นส่วนงำนให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรซื้อขำยตรำสำรหนี้

-

ส่วนงำนอื่น เป็นส่วนงำนสนับสนุนและบริหำรจัดกำร

ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสินใจเกี่ย วกับกำรจัดสรรทรัพ ยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษั ทฯประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสินทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
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ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 และสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

รำยได้ทั้งสิ้น
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่ได้ปันส่วน
กำไรจำกเงินลงทุน/ตรำสำรอนุพันธ์/
อัตรำแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ภำษีเงินได้

ส่วนงำนธุรกิจ
หลักทรัพย์
2559
2558
1,112
937
392

315

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนงำนด้ำน
ส่วนงำนวำณิชธนกิจ
ตรำสำรหนี้
ส่วนงำนอื่น
2559
2558
2559
2558
2559
2558
70
90
64
85
20
19
18

23

32

47

6

7

กำไรสำหรับปี

รวม
2559
1,266

2558
1,131

448

392

3
60
356
12
(87)
(281)
(99)
412

13
66
488
5
(157)
(287)
(104)
416

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ส่วนงำนธุรกิจ
หลักทรัพย์
2559
2558
อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ส่วนกลำง
รวมสินทรัพย์

ส่วนงำนวำณิชธนกิจ
2559
2558

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนงำนด้ำน
ตรำสำรหนี้
2559
2558

ส่วนงำนอื่น
2559
2558

รวม
2559
130
10,199
10,329

2558
92
10,869
10,961

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริษั ทฯด ำเนิ นธุร กิ จในเขตภูมิ ศำสตร์เ ดีย วคือประเทศไทย ดังนั้ น รำยได้และสิน ทรัพ ย์ ที่แ สดงอยู่ ใ น
งบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้
ของกิจกำร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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31. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
31.1 บริษัทฯมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำสำนักงำนและยำนพำหนะซึ่งจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอนำคต
โดยจะถึงกำหนดชำระตำมระยะเวลำนับตั้งแต่วันสิ้นปีดังนี้

ภำยในหนึ่งปี
ตั้งแต่ 1 - 2 ปี
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

2559
54
26
20

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2558
51
39
14

31.2 บริษัทฯมีภำระผูกพันค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ำยให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนคงที่ที่กำหนดไว้ อัตรำ
ร้อยละของมูลค่ำกำรซื้อขำยและ/หรืออัตรำร้อยละของมูลค่ำกำรชำระและรับชำระรำคำหลักทรัพย์สุทธิเป็น
รำยเดือน
31.3 บริษัทฯมีภำระผูกพันค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำกับบริษัทตลำด
อนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่
ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตรำต่อสัญญำสำหรับกำรซื้อหรือขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
31.4 บริ ษั ท ฯมี ภ ำระผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งจ่ ำ ยค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ให้ กั บ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในอัตรำร้อยละ 0.001 และสำหรับค่ำธรรมเนียมจำกกำรประกอบธุรกิจค้ำ
หลักทรัพย์ กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมอื่นที่บริษัทฯได้รับอนุญำต กำหนดให้จ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ 1 ของรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้ำงต้น และสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุนของกองทุนก ำหนดให้จ่ำยในอัตรำร้อยละ 0.001 ของมูล ค่ำขำยหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้ง นี้
ค่ำธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อปี แต่ไม่เกิน 10,000,000 บำทต่อปี
31.5 บริษัทฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรประกอบธุรกิจ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำให้กับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจำกจำนวนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในอัตรำ
สัญญำละ 0.10 บำท และในอัตรำสัญญำละ 0.01 บำทสำหรับสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงรำคำหุ้นรำยตัว
(Single stock futures) ที่มีรำคำไม่เกิน 100 บำท ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำท
ต่อปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บำทต่อปี
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31.6 ณ วั น ที่ 31 ธั นวำคม 2559 บริษั ท ฯ มี ค ดี อำญำที่ถู ก ฟ้ องโดยโจทก์ ซึ่ ง เป็น เอกชนในข้ อ หำฉ้ อ โกงและ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยไม่มีกำรเรียกร้องหรือฟ้องเรียก
ค่ำเสียหำยทำงแพ่งแต่ประกำรใด คดีนี้ยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้
บันทึกสำรองเผื่อควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
32. เครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำใด ๆ ที่ทำให้สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินของกิจกำรหนึ่งและหนี้สินทำง
กำรเงินหรือตรำสำรทุนของอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้น
32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทฯมีเครื่องมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญที่แสดงในงบแสดงาำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและเงินกู้ยืมอื่น บริษัทฯมี
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้
32.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม
ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้
สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯมีาำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย
จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนที่แสดงอยู่ในงบแสดงาำนะกำรเงิน
32.3 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย คือ ควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
ของบริษัทฯส่วนใหญ่มีระยะเวลำครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี หรือมีอัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญจำแนกตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ยได้ดังนี้

มีอัตรำ
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ

234

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำ
อัตรำ
ลอยตัว
คงที่
ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

434
-

2
-

-

4
468

438
2
468

0.05 - 1.00
-

1.38
-

6,950
70

287
12
-

-

1,554
174
-

8,791
186
70

5.19
1.50

3.50
1.42 - 1.52
-

-

1,450
-

600
-

71

2,050
71

-

1.675 - 3.08
-

-

287

-

2,002

2,289

-

2.50

มีอัตรำ
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินกู้ยืมอื่น

2559
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลำคงเหลือก่อน
กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
ใหม่หรือวันครบกำหนดสัญญำ
ดอกเบี้ย
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2558
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลำคงเหลือก่อน
ไม่มี
กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
ดอกเบี้ย
หรือวันครบกำหนดสัญญำ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำ
อัตรำ
ลอยตัว
คงที่
ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

1,195
-

250
-

-

18
252

1,463
252

0.05 - 1.45
-

1.00
-

6,622
77

346
537
-

54
-

1,157
119
-

8,125
710
77

5.38
1.50

3.50
1.42 - 6.50
-

-

1,000
-

1,300
-

306

2,300
306

-

1.93 - 3.08
-

-

346
896

-

1,247
-

1,593
896

-

2.50
1.85
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32.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องคือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯอำจได้รับควำมเสียหำยอันสืบเนื่องมำจำกที่บริษัทฯไม่
สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอตำมควำมต้องกำรและทัน
ต่อเวลำที่บริษัทฯจะต้องนำไปชำระภำระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด
วั นที่ ที่ ครบก ำหนดของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นนั บจำกวั น ที่ ในงบกำรเงิ น ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2559 และ
2558 มีดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ - สุทธิ

2559
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี ไม่มีกำหนด

รวม

438
-

2
468

-

-

-

438
2
468

593
168
-

1,271
12
-

11

59

6,951
6
-

8,815
186
70

-

1,450
71

600
-

-

-

2,050
71

566

1,728

-

-

-

2,294
(หน่วย: ล้ำนบำท)

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ - สุทธิ
เงินกู้ยืมอื่น
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2558
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี ไม่มีกำหนด

รวม

1,463
-

252

-

-

-

1,463
252

727
112
-

803
591
-

8

69

6,622
7
-

8,152
710
77

-

1,000
306

1,300
-

-

-

2,300
306

697
-

900
896

-

-

-

1,597
896
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32.5 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน อันอำจมีผลให้
มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทำให้เกิดควำมผันผวนต่อรำยได้ หรือมูลค่ำของสินทรัพย์
หรือหนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มีหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
32.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนหรือหุ้นทุน เนื่องจำกบริษัทฯมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอำจจะทำให้เกิดควำมผันผวนต่อรำยได้หรือ
มูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
33. มูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดง
ตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2559
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หน่วยลงทุน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

68,613

-

-

68,613

-

99,208

-

99,208
(หน่วย: พันบำท)

2558
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรหนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หน่วยลงทุน
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รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

56,059

-

56,059

-

112,139

-

112,139
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินแสดงมูลค่ำด้วยรำคำทุน
และต้องเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม โดยแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
รวม
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ

2559
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

438
2
468
8,815
18
70

438
2
468
8,815
18
55

438
2
-

468
8,815
11
-

7
55

2,050
71
2,294

2,050
71
2,294

-

2,050
71
2,294

-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
รวม
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ
เงินกู้ยืมอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

2558
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

1,463
252
8,152
542
77

1,463
252
8,152
542
58

1,463
-

252
8,152
535
-

7
58

2,300
306
1,597
896

2,300
306
1,597
896

-

2,300
306
1,597
896

-
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รายงานประจ�ำปี 2559

เทคนิคกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ก)

สินทรัพย์ และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ-สุทธิ เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สุทธิ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงาำนะกำรเงิน

ข)

เงินลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้คำนวณโดย
ใช้อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรือตลำดอื่น กรณีที่เป็นเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด คำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ

ค)

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุ นในหน่วยลงทุนคำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่
ประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีอยู่ในควำมต้องกำรของตลำด
คำนวณโดยใช้สินทรัพย์สุทธิ

ง)

มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดคิ ดลดด้วย
อัตรำดอกเบี้ยตลำดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทที่ใกล้เคียงกัน

จ)

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและเงินกู้ยืมอื่นที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงาำนะกำรเงิน

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัตใิ ห้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.nomuradirect.com

สำ�นักงานสาขา
เขตกรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานสาขา - บางนา:

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

สำ�นักงานสาขา - พระปิน่ เกล้า: 7/129 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร10700 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5950 +66(0) 2287 6950
โทรสาร: +66(0) 2884 9064 +66(0) 2884 9067

สำ�นักงานสาขา - วิภาวดีรังสิต: 123 อาคารซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 23 ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5920 +66(0) 2287 6920 โทรสาร: +66(0) 2617 7800

สำ�นักงานสาขา - บางแค:

1871 วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ชั้น 2 ห้อง A205 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5280 +66(0) 2287 6280 โทรสาร: +66(0) 2421 6025

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำ�นักงานสาขา - ขอนแก่น:

999 ถนนศรีจันทร์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: +66(0) 4322 6540 +66(0) 4322 6541 โทรสาร: +66(0) 4322 6542

สำ�นักงานสาขา - อุดรธานี:

88 โครงการ UD Town ห้อง N203 THE NEXT ZONE ชั้น 2 ถนนทองใหญ่ ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: +66(0) 4213 6174 +66(0) 4213 6175 โทรสาร: +66(0) 4213 6176

สำ�นักงานสาขา - นครราชสีมา: 1184 โครงการ Hip park ห้อง 26 Zone C ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: +66(0) 4424 8526 +66(0) 4424 8527 โทรสาร: +66(0) 4424 8528

สำ�นักงานสาขา - อุบลราชธานี: 15/4 อาคารส�ำนักงานโครงการอุบลสแควร์ ห้อง F101B/C ถนนธรรมวิถี 4 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: +66(0) 4531 5326 +66(0) 4531 532 โทรสาร: +66(0) 4531 5328

ภาคเหนือ
สำ�นักงานสาขา - เชียงราย:

353/19 หมู่ 4 ต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: +66(0) 5371 1972 +66(0) 5371 1973 โทรสาร: +66(0) 5371 1974

สำ�นักงานสาขา - เชียงใหม่:

30 ปันนา เพลส ห้อง 5 ชั้น 1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 6 ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: +66(0) 5321 0834 +66(0) 5321 0835 โทรสาร: +66(0) 5321 0841

ภาคกลาง
สำ�นักงานสาขา - อยุธยา:

126 อยุธยาซิตี้พาร์ค ห้อง GC-11 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ต�ำบลคลองสวนพลู อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์: +66(0) 3580 1920 +66(0) 3580 1921 โทรสาร: +66(0) 3580 1922

สำ�นักงานสาขา - สระบุรี:

179/5 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ ปาร์ค ห้อง PZ12-031 ถนนสุดบรรทัด ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์: +66(0) 3671 1929 +66(0) 3671 1930 โทรสาร: +66(0) 3671 1931

สำ�นักงานสาขา - นครสวรรค์: 26/3-4 โครงการวิถีเทพ-ซิตี้วอล์ค ห้อง 2F003-004 ชั้น 2 ถนนสวรรค์วิถี ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: +66(0) 5622 3947 +66(0) 5622 3948 โทรสาร: +66(0) 5622 3949

ภาคใต้
สำ�นักงานสาขา - ภูเก็ต:

262/9 ถนนเยาวราช ต�ำบลตลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: +66(0) 7621 4422 +66(0) 7621 4423 โทรสาร: +66(0) 7621 4424

สำ�นักงานสาขา - หาดใหญ่:

2 ซอย 19 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: +66(0) 7422 1542 +66(0) 7422 1543 โทรสาร: +66(0) 7422 1544

ภาคตะวันออก
สำ�นักงานสาขา - ระยอง:

351-351/1 อาคารทีเอสเค ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์: +66(0) 3802 0030 +66(0) 3802 0031 โทรสาร: +66(0) 3802 0032

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: +66(0) 2638 5000 +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
เว็บไซตบริษัท: www.nomuradirect.com เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500

