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สารจากประธานกรรมการ

«บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจ
อย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการ
กระจายแหล่งรายได้เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนในระยะยาว»

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ภาพรวมการลงทุ น ของประเทศไทยในปี 2558 ค่ อ นข้ า งผั น ผวน โดยภาวะเศรษฐกิ จ และสภาพการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มต้นฟื้นตัวอย่างสดใสในช่วง 2 เดือนแรกของปี จากความคาดหวังเชิงบวกของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยตาม
การขับเคลือ่ นของภาครัฐฯ ซึง่ ส่งผลให้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ฯ ไต่ระดับจาก 1,497.67 จุด ณ สิน้ ปี 2557 สูร่ ะดับสูงสุดของปีที่ 1,619.77
จุด ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ ท�ำให้เกิด
การปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2558 อย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี อันเป็นผลจากการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีล่ า่ ช้ากว่าทีป่ ระมาณ
การไว้ การชะลอตัวของการส่งออกแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ผลการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 4G
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีทมี่ รี าคาค่อนข้างสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ วิกฤตการเงินในกรีซทีม่ คี วามวุน่ วายและกระทบกับเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป การประกาศลดค่าเงินหยวนและความกังวลในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน การปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของ
ราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกจากอุปทานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตลอดจนความกังวลต่อการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
ส่งผลต่อเนื่องให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่อนข้างผันผวนและมีเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี 1.56 แสนล้านบาท และท�ำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดระดับลงมาปิดที่ 1,288.02 จุด ณ สิ้นปี 2558 หรือลดลงร้อยละ
14 จาก ณ สิ้นปี 2557 ด้วยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน 44.30 พันล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 2.56 จากปีก่อน
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างรอบคอบ ควบคูไ่ ปกับการกระจายแหล่งรายได้เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในระยะยาว
โดยเน้นการให้บริการด้านการลงทุน และมีผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดสรรสินทรัพย์ด้านการลงทุน
(Asset Allocation) ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละท่าน โดยทางด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้สร้าง
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor: FA) รุ่นใหม่ทั้งสิ้น 30 คน ภายใต้โครงการ Young Talent Financial Advisor (YTFA)
รุ่นที่ 12 พร้อมทั้งปรับรูปแบบและจ�ำนวนส�ำนักงานสาขาทั่วประเทศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Nomura Learning Center: NLC) หรือศูนย์
บริการนักลงทุน (Nomura Service Center: NSC) โดย NLC จะมีขนาดพื้นที่ในการจัดอบรมสัมมนากว้างขวางกว่า NSC ท�ำให้ ณ สิ้นปี
2558 บริษัทฯ มีส�ำนักงานทั้งสิ้น 19 แห่ง ประกอบด้วย ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานสาขาในกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง ส�ำนักงานสาขา
ในต่างจังหวัด 12 แห่ง และส�ำนักงานตัวแทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 1 แห่ง นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังได้รเิ ริม่ โครงการ
CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาตลาดทุนไทยให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ทมี่ คี วามส�ำคัญอีกประการหนึง่ ของบริษทั ฯ คือ การขยายธุรกิจการให้กยู้ มื เงินเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ (Margin Loan Business)
ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ขยายฐานนักลงทุน ยังช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
โดยในปี 2558 ยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงระดับ 10,000 ล้านบาท ในช่วงกลางปี ก่อนที่จะทยอยลดจ�ำนวน
ลงตามสภาวะการลงทุนที่ไม่เอื้ออ�ำนวย ซึ่งท�ำให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 6,622 ล้านบาท ลดลงจาก 9,037
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 27 จากปีก่อน
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ในส่วนของธุรกิจตราสารหนี้ บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานในปี 2558 เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในธุรกิจการรับประกันการจัดจ�ำหน่าย
ตราสารหนี้ บริษัทฯ มีการรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหุ้นกู้เอกชน (Corporate Bond: CB) 15 รายการ ในด้านธุรกิจค้าตราสารหนี้ บริษัทฯ
มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขาย CB อยู่ที่อันดับ 2 ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.57 และมีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: BE) อยู่ในอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.78
ทางด้านธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภายใต้แบรนด์ NOMURA iFUND
บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีลูกค้าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้น 7,122 บัญชี จาก 23,850
บัญชี ณ สิ้นปี 2557 เป็น 30,972 บัญชี ณ สิ้นปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และมียอดเงินลงทุนของลูกค้าเพิ่มขึ้น 6,659 ล้านบาท
จาก 5,461 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 12,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 122
ทางด้านธุรกิจวาณิชธนกิจ ในรอบปีบญ
ั ชี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั งานเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
(หุน้ IPO) ของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เอทีพี 30 จ�ำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับงานเป็น
ผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ายหุ้น IPO อีก 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ จากจ�ำนวนบริษัทและหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งสิ้น 41 รายการ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ (M&A) จ�ำนวน 2 บริษัท นอกจากนี้
ในระหว่างปี 2558 บริษทั ฯ ยังได้ผา่ นการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต และเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคมในการขับเคลือ่ นธุรกิจอย่างใสสะอาด บริษทั ฯ ยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของบริษทั ฯ โดยควบรวม www.nomuradirect.com
และ www.cns.co.th เข้าเป็นเว็บไซต์เดียว คือ www.nomuradirect.com เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ในปี 2558 จะเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจเติบโตล่าช้ากว่าที่ประมาณการค่อนข้างมากและสภาพการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่อนข้างผันผวนและได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจให้มีผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานในภาพรวมลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีก�ำไรต่อหุ้น 0.19 บาท
และก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 416 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากรอบปีบญ
ั ชี 2557 ซึง่ มีกำ� ไรต่อหุน้ 0.20 บาท และก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 429 ล้านบาท ผ่านการด�ำเนินกลยุทธ์การกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ
วาณิชธนกิจ ธุรกิจการให้กยู้ มื เงินเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการพัฒนาบริการให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว
ส�ำหรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการน�ำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนแบบครบวงจร
และจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนให้ FA
ทั้งหมดสอบให้ได้รับใบอนุญาตด้านการวางแผนลงทุน (Investment Planner License) เพิ่มเติมเพื่อยกระดับศักยภาพของ FA ในการ
ให้บริการที่ปรึกษาทางการลงทุนแก่นักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าในการสร้าง FA รุ่น
ใหม่ผา่ นทางโครงการ YTFA โดยตัง้ เป้าในการสร้าง YTFA ประมาณปีละ 60 คน นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนในการพัฒนาระบบ IT ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกรรมและบริการทางการลงทุนต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อนุพันธ์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม การให้กู้ยืมเงินเพื่อ
ซือ้ หลักทรัพย์ (Margin Loan Business) และการยืมและให้ยมื หุน้ เพือ่ การขายชอร์ต (Securities Borrowing and Lending for Short Selling)
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของบทวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในส�ำนักงานใหญ่และระหว่างส�ำนักงานสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆ ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับและอ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้าและนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจในการลงทุนทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารและการสัมมนาแก่นักลงทุนในต่างจังหวัด และยังเป็นการประหยัดเวลาและ
ทรัพยากรของนักลงทุนในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาในเขตกรุงเทพมหานครด้วย ในส่วนของกิจกรรม CNS Corporate Access ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างสูงแก่ลกู ค้า นักลงทุน และ FA โดยบริษทั ฯ มีแผนจัดกิจกรรมนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปีเนือ่ งจากได้รบั การตอบรับทีด่ ี บริษทั ฯ
ริเริ่มทีจ่ ะจัดกิจกรรมส�ำคัญเพิม่ เติมโดยใช้ชื่อว่า CNS Startup & SME Access โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุน
ในตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม การวางแผนการลงทุน การระดมทุน และการท�ำธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนต่างๆ เป็นต้น แก่ผปู้ ระกอบ
การ Startup และ SME ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ รวมไปถึงการมีวนิ ยั ทางการเงินและการบริหารความเสีย่ ง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ลูกค้า และองค์กรต่างๆ ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุน
และไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนและพัฒนา
บริษัทฯ ให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และด�ำรงไว้ซื่งการเป็น Your Best Investment Partner ต่อไป

		
		
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการ

นายสุเทพ พีตกานนท์

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

นายทาคาฮิโต นากามูระ

นายนิมิต วงศ์จริยกุล

กรรมการอ�ำนวยการ

นายนาโอกิ ซูกาย่า

กรรมการบริหาร

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

นายจิโร ยามากูจิ

กรรมการ

นางวัธนี พรรณเชษฐ์

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
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กรรมการ

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมำชิก
หมำยเลขที่ 14 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ ”) มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์ ธุรกิจกำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ธุรกิจกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ ธุรกิจค้ำตรำสำรหนี้ ธุรกิจกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ประวัติความเป็นมา
บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2513 โดยใช้ชื่อ “บริษัท บำงกอกโนมูระ
อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเคียวริตี้ จำกัด” ทะเบียนเลขที่ 317/2513 โดยในปี 2518 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง
ตลำดหลั กทรัพย์ฯ ต่อมำได้จดทะเบียนเปลี่ ยนชื่อเป็ น “บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บำงกอกโนมูระ จำกัด ” เมื่อวัน ที่
1 พฤศจิกำยน 2522 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 23 กันยำยน
2528
บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2531 ต่อมำได้คืนใบอนุญำตกำร
ประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงกำรคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่ำงเดียว และได้จดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2534
บริษัทฯ ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด ภำยใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)” เมื่อวันที่
24 กุ ม ภำพั น ธ์ 2537 โดยมี เ ลขทะเบี ย น บมจ. 0107537000653 ซึ่ ง ภำยหลั ง ได้ จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“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

วิสัยทัศน์
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) มุ่งสู่กำรเป็นผู้นำกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงแท้จริง พร้อมทั้งมีส่วนในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำตลำดทุนไทย และเศรษฐกิจอนุภูมิภำค
ลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

วัตถุประสงค์ระยะยาว




สร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมในระยะยำวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สร้ำงผลกำไรอย่ำงยั่งยืนภำยใต้บรรษัทภิบำล
ขยำยธุรกิจไปยังอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่านิยมหลัก






กำรยึดมั่นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง
ควำมเป็นมืออำชีพ
กำรสื่อสำรอย่ำงเป็นเลิศ
กำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร
กำรยึดมั่นปฏิบัติตำมกฏหมำย ระเบียบข้อบังคับของทำงกำร และนโยบำยของบริษัทฯ

พันธกิจ
บริษัทฯ มีพันธกิจเช่นเดียวกับกลุ่มโนมูระ ดังนี้

6



บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรเพิ่มคุณค่ำให้กับสังคม ด้วยกำรส่งมอบบริกำรด้ำนกำรลงทุนที่เหนือกว่ำ



บริษัทฯ กล้ำที่จะท้ำทำยกำรดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงแข็งขัน เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ



บริ ษัท ฯ มุ่ งมั่ น ในกำรยึด ถื อลู กค้ ำ เป็ นหั ว ใจของธุร กิ จ พร้ อ มที่ จ ะรั กษำและพั ฒนำควำมสั ม พัน ธ์กั บ ลูก ค้ ำ
ให้ยำวนำน เพื่อให้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ



บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรทุ่ มเทควำมรู้ ควำมสำมำรถและทรัพยำกรที่มีอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ



บริษัทฯ เคำรพควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยและให้คุณค่ำกับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
กำรเปลี่ ยนแปลงและพั ฒ นำกำรที่ ส ำคั ญ เกี่ ย วกั บ กำรเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ ำ งกำรถื อ หุ้ น และลั ก ษณะกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ เป็นดังนี้
ปีบญ
ั ชี 2556 (1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 56)


เพิ่ มจ ำนวนที่ป รึก ษำกำรเงิน และกำรลงทุน โดยเน้น กลุ่ มคนรุ่ นใหม่ ผ่ ำนโครงกำร Young Talent Financial
Advisor เพื่ อ รองรั บกำรขยำยตั วและกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ในเชิ งรุก ของบริ ษั ท ฯ ในอนำคต ซึ่ ง เป็น กำรด ำเนิ น
โครงกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553



จัดตั้งฝ่ำยค้ำตรำสำรหนี้ เพื่อให้บริกำรซื้อขำยตรำสำรหนี้นอกตลำดหลักทรัพย์ฯ (Over the counter: OTC)
ทั้งในตลำดแรกและตลำดรอง แก่ลูกค้ำรำยบุคคลและสถำบันในประเทศ เพื่อเพิ่มทำงเลือกในกำรลงทุนให้กับ
ลูกค้ำ



ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงแผนกำรและกำรลงทุนของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (“สปป.ลำว”)
ในเดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ 2556 และจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ในเดือนมีนำคม 2556 ให้เปิดสำนักงำนตัวแทนที่สปป.ลำว โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน
1,000,000,000 กี บ มีส ำนั ก งำนตั้ งอยู่ที่ อำคำร ANZ บ้ ำนหั สสดี เมื องจั นทะบุ รี นครหลวงเวี ยงจัน ทน์
บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินกำรสำนักงำนตัวแทนดังกล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันที่ 12 เมษำยน 2556 โดยมี
วัตถุประสงค์กำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ดำเนินกำรประสำนงำนกับสำนักงำนใหญ่ และศึกษำโอกำสในกำรจัดตั้งสำนักงำนสำขำในโอกำสต่อไป
2. นำเสนอควำมร่วมมือทำงด้ำนเทคนิค เพื่อพัฒนำตลำดหลักทรัพย์แห่งสปป.ลำว



เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทฯ และเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 ที่ป ระชุมสำมัญ ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2556 มีมติอนุมัติให้บ ริษัทฯ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทฯ และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

1. อนุ มั ติ ก ำรเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ ำ หุ้ น ที่ ต รำไว้ ข องบริ ษั ท ฯ จำกเดิ ม มู ล ค่ ำ หุ้ น ละ 10 บำท จ ำนวน
71,682,300 หุ้น เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท จำนวน 716,823,000 หุ้น
2. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,433,646,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 716,823,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,150,469,000 บำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญใหม่จำนวน 1,433,646,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท บริษัทฯ ได้จัดสรร
หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ใหม่ นี้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ทั้ ง หมด ตำมอั ต รำส่ ว นกำรถื อ หุ้ น เดิ ม (Right Offering)
ในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 2 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1 บำท
 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทฯ กับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2556
 จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2556
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 หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ปรั บ มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ เ ป็ น หุ้ น ละ 1 บำท ได้ เ ริ่ ม ซื้ อ ขำยในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2556

 กำหนดให้ลูกค้ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในระหว่ำงวันที่ 17-21 มิถุนำยน 2556 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำ

กำรจองซื้อ มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครบถ้วนตำมจำนวนที่บริษัทฯ เสนอขำย ในรำคำหุ้นละ
1 บำท จำนวน 1,433,646,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น
1,433,646,000 บำท

 จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ กับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน

2556

 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2556



พัฒนำโปรแกรมที่ใช้งำนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงกำรลงทุน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสำร ดังนี้
 เพิ่มบริกำรข้อมูลกรำฟเทคนิค บทวิเครำะห์ บริกำร SBL-Securities Borrowing and Lending (เฉพำะบน

iOS) ผ่ำนโปรแกรม i2Trade Plus ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสำรบนระบบปฏิบัติกำร iOS
และ Android

 พัฒนำโปรแกรม i2Trade Plus เพื่อให้บ ริกำรซื้อขำยหลั กทรัพย์ บนเครื่องคอมพิว เตอร์และเครื่องมื อ

สื่อสำรบนระบบปฏิบัติกำร Windows Phone

 เพิ่มบริกำรส่วนส่งคำสั่ง (Bar Trade) บนโปรแกรม eFinanceThai เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรซื้อขำย

ให้ แก่ ลู ก ค้ ำ ได้ ดี ยิ่งขึ้ น ซึ่ ง ลู ก ค้ ำ สำมำรถท ำกำรส่ ง ค ำสั่ งชื้ อ ขำยผ่ ำ นหน้ ำ จอ eFinanceThai บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ได้ทันที



จัดทำโครงกำร NOMURA MARGIN LOAN Trading Simulation (ระบบซื้อขำยจำลองสำหรับบริกำรสินเชื่อเพื่อ
ซื้อขำยหลักทรัพย์) เพื่อให้ควำมรู้และประสบกำรณ์เสมือนจริงแก่นักลงทุนที่สนใจลงทุนในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบำลำนซ์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต



เปิดสำนักงำนสำขำภำยในพื้นที่สำขำของ SME Bank เพิ่มเติมจำนวน 2 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำสระบุรี
และสำนักงำนสำขำเพชรบุรี

ปีบญ
ั ชี 2557 (1 ม.ค. 57–31 ธ.ค. 57)


เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เนื่องจำกกลุ่มโนมูระมีสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จำกเดิม
ทีถ่ ือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2556 ร้อยละ 38.02 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท ฯ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้ อ ยละ 85.78 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ยกช ำระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ท ำให้ บ ริ ษั ท ฯ เปลี่ ยนสถำนะเป็ น
บริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2557 Nomura Holdings, Inc. แสดงควำมประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ
บริษัทฯ โดยสมัครใจต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ โดยดำเนินกำรผ่ำนนิติบุคคลที่กำหนด เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดใน
บริษัทฯ ในรำคำเสนอซื้อหุ้นละ 2.51 บำทต่อหุ้น ต่อเมื่อมีกำรดำเนินกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อน คือ ที่ประชุม
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ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2557 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกข้อจำกัด
กำรถือครองหุ้น ของบุคคลที่ไม่ ใช่สัญชำติไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยเกี่ยวกั บ
กำรทำธุรกิจต่ำงด้ำว
ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557 ได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ 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. ซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย Nomura Holdings, Inc. ให้ เ ป็ น ผู้ ท ำค ำเสนอซื้ อ
เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,150,469,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำย
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม Nomura Holdings, Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
จ ำนวน 540,000,000 หุ้ น ได้ ส่ งหนั งสื อ ลงวั น ที่ 11 เมษำยน 2557 ให้ กั บ Nomura Asia Investment
(Singapore) Pte. Ltd. เพื่ อ ยืน ยั น ว่ ำ จะไม่ ขำยหุ้ น ที่ ต นเองถื อ อยู่ เ ดิ ม ในกำรท ำค ำเสนอซื้ อ ครั้ ง นี้ จึ งท ำให้
จ ำนวนหุ้ น ในกำรท ำค ำเสนอซื้ อ คงเหลื อ เพี ย ง 1,610,469,000 หุ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.89 ของหุ้ น ที่
ออกจำหน่ำยและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดระยะเวลำรับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำกำร
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 6 มิถุนำยน 2557
เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2557 บริษัทฯ ได้รับสำเนำแบบรำยงำนผลกำรซื้อหลักทรัพย์ของ Nomura Asia
Investment (Singapore) Pte. Ltd. ในฐำนะผู้ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ โดยสรุ ป ข้ อ มู ล จ ำนวนหุ้ น ที่ รั บ ซื้ อ ไว้ ทั้ ง หมด
1,304,659,931 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 60.67 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับ จำนวนหุ้นส่วนที่ Nomura Holdings, Inc. ถือหุ้นอยู่เดิมจำนวน 540,000,000 หุ้น
หรือร้อยละ 25.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มโนมูระกลำยเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถำนะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ ภำยใต้กำรถือหุ้นโดย Nomura Asia
Investment (Singapore) Pte. Ltd. และ Nomura Holdings, Inc.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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เพิ่ มจ ำนวนที่ป รึก ษำกำรเงิน และกำรลงทุน โดยเน้น กลุ่ มคนรุ่ นใหม่ ผ่ ำนโครงกำร Young Talent Financial
Advisor เพื่ อ รองรั บกำรขยำยตั วและกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ในเชิ งรุก ของบริ ษั ท ฯ ในอนำคต ซึ่ ง เป็น กำรด ำเนิ น
โครงกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553



พัฒนำโปรแกรมที่ใช้งำนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงกำรลงทุน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักลงทุน ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสำรบนระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android รวมไปถึง
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 เ ครำะห์ และข่ ำ วประกำศจำกบริ ษั ท ฯ
ผ่ำน Application ที่คุ้นเคยได้อย่ำงสะดวก

 เพิ่มบริกำร eFinanceThai Application ที่มีเครื่องมือในกำรค้น หำหุ้นที่ตรงตำมเงื่อนไขที่ ลู กค้ำ ต้องกำร

ซึ่งเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถส่งคำสั่งซื้อขำยได้ทันที (Scan&Trade)

 เพิ่มบริกำรส่วนส่งคำสั่ง “Auto Trade” เพื่อให้บริกำรในกำรตั้งซื้อขำยอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขที่ ลูกค้ำตั้งไว้

รวมไปถึงกำรตัดขำดทุนหรือล็อคกำไร ผ่ำนโปรแกรม i2Trade Plus บนเครื่องคอมพิวเตอร์



เพิ่ ม ช่ อ ง NOMURA DIRECT บน Youtube เพื่ อ สร้ ำ งกำรรั บ รู้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ำรทำงกำรเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
ในวงกว้ำง โดยเป็นกำรให้ควำมรู้และแนะนำบทวิเครำะห์โดยสำยงำนวิจัยและบริกำรกำรลงทุน (IRIS) และเพื่อ
ใช้เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ



ให้ควำมรู้กับลูกค้ำและนักลงทุนทั่วไปอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกิจกรรรม
สัมมนำให้แก่ลูกค้ำและนักลงทุนทั่วไป กำรให้ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น IRIS Blog
และ NOMURA MARGIN LOAN รวมไปถึงวีดิโอคลิป



ปิดสำนักงำนสำขำภำยในพื้นที่สำขำของ SME Bank จำนวน 3 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำนนทบุรี สำนักงำน
สำขำสิงห์บุรี และสำนักงำนสำขำรังสิต เพื่อปรับปรุงให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น



ย้ำยสถำนที่ตั้งของสำนักงำนสำขำขอนแก่น จำกเดิมที่ตั้งอยู่ภำยในพื้นที่สำขำของ SME Bank ไปยังที่ทำกำร
แห่งใหม่ที่มีศักยภำพมำกขึ้น



ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะยำวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
“มีเสถี ยรภำพ” และอันดั บควำมน่ ำเชื่ อถือ ภำยในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) จำกบริ ษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยที่มีควำมสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มโนมูระ
เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2557
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เข้ำร่วมลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์ ตำมแนวร่ วมปฏิบัติ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำ นกำรทุจริ ต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยมีควำมตั้งใจและควำม
มุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และวำงแผนที่จะจัดทำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ” ขึ้นเป็น
ลำยลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินธุรกิจและกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน และมีควำม
ตั้งใจที่จะดำเนินกำรให้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิก ของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ในปี 2558

ปีบญ
ั ชี 2558 (1 ม.ค. 58–31 ธ.ค. 58)


เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ภำยใต้กลุ่มโนมูระ โดยสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมของกลุ่มโนมูระ
ยั ง คงเดิ ม ที่ ร้ อ ยละ 85.78 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช ำระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯ ภำยใต้ ก ำรถื อ หุ้ น โดย
Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ทั้งจำนวน ตำมข้อมูลกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นครั้งล่ำสุด
ณ วันที่ 3 เมษำยน 2558



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 ได้จดทะเบียนกำรเปลี่ ยนแปลงกรรมกำร
ดังกล่ ำวต่ อกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวั นที่ 29 เมษำยน 2558 ซึ่งมี ผลท ำให้ค ณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ ำนวน
กรรมกำรทั้งสิ้น 11 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรบริหำร 5 ท่ำน กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน และกรรมกำรอื่นที่
มิใช่กรรมกำรบริหำร 2 ท่ำน



ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกของแนวร่ วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (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 เพื่อเพิ่ มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรและปฏิบัติงำน



เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ โดยรวม www.nomuradirect.com และ www.cns.co.th เข้ำเป็นเว็บไซต์
เดียวกัน คือ www.nomuradirect.com เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้งำนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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ริเริ่มกำรจัดตั้งโครงกำร CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์ ที่ปรึกษำกำรเงิน
และกำรลงทุน รวมถึงลูกค้ำ ได้มีโอกำสพบกับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ
เพื่อรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้บริหำรของ
บริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันจะเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน และให้ ควำมรู้กำรลงทุนที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำ
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยพื้นฐำนของบริษัทจดทะเบียน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นกำรเปิดโอกำสให้บริษัทจดทะเบียน
มีพื้นที่เพิ่มขึ้นในกำรอธิบำยและชี้แจงควำมเป็นมำและกำรดำเนินงำนแก่นักลงทุนได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยพัฒนำ
ธุรกิจของบริ ษัทจดทะเบี ยนและตลำดหลักทรัพย์ ฯ ให้เจริญ เติบโตได้อ ย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2558 มี บริษั ท
จดทะเบียนเข้ำร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 26 บริษัท



ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะยำวที่ 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 ซึ่งเป็นอันดับควำมน่ำเชื่อถือเดียวกับปีก่อน



เพิ่ มจ ำนวนที่ป รึก ษำกำรเงิน และกำรลงทุน โดยเน้น กลุ่ มคนรุ่ นใหม่ ผ่ ำนโครงกำร Young Talent Financial
Advisor เพื่ อ รองรั บกำรขยำยตั วและกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ในเชิ งรุก ของบริ ษั ท ฯ ในอนำคต ซึ่ ง เป็น กำรด ำเนิ น
โครงกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553



พั ฒนำโปรแกรมที่ ใ ช้ งำนผ่ ำ นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ให้ มี ช่ อ งทำงที่ ห ลำกหลำย มี ค วำมทั น สมั ย และมี ข้อ มู ล
ประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ช่วยให้กำรลงทุนสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ทั้งบนเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งมื อ สื่ อ สำร บนระบบปฏิ บั ติ ก ำร iOS และ Android รวมไปถึ ง Window Phone
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและกำรใช้ชีวิตของนักลงทุน 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 ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสำร

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

ส่งคำสั่งซื้อหุ้นได้อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อบริหำรต้นทุนและรักษำวินัยกำรลงทุน



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



เริ่ม ให้บ ริกำรระบบ IVR เพิ่ มประสิท ธิภำพในกำรรับสำยลู กค้ำ และลดกำรรอสำยของลูก ค้ำ ซึ่งลู กค้ำ หรื อ
นักลงทุนสำมำรถเลือกหัวข้อที่ต้องกำรใช้บริกำรได้เอง
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ย้ำยสถำนที่ตั้งของส ำนัก งำนสำขำจำนวน 11 สำขำ ได้แก่ ส ำนักงำนสำขำอุบลรำชธำนี สำนัก งำนสำขำ
อุดรธำนี สำนักงำนสำขำนครรำชสี มำ สำนักงำนสำขำเชียงรำย สำนักงำนสำขำเชียงใหม่ สำนักงำนสำขำ
อยุธยำ สำนักงำนสำขำสระบุรี สำนักงำนสำขำนครสวรรค์ สำนักงำนสำขำภูเก็ต สำนักงำนสำขำหำดใหญ่
และส ำนั ก งำนสำขำระยอง จำกเดิ ม ที่ ตั้ งอยู่ภ ำยในพื้ น ที่ ส ำขำของ SME Bank ไปยัง ที่ ท ำกำรแห่ งใหม่ ที่ มี
ศักยภำพมำกขึ้น พร้อมทั้งขยำยเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ (NOMURA Learning Center) และศูนย์บริกำรนักลงทุน
(NOMURA Service Center) เพื่ อ รองรั บ ควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ ได้ อ ย่ ำ งทั่ ว ถึ ง โดยบริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี
กำรถ่ำยทอดสดกำรอบรมสัมมนำต่ำงๆ จำกสำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนสำขำในเขตกรุงเทพมหำนครไปยั ง
สำนักงำนสำขำในต่ำงจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรลงทุน พร้อมทั้งสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันใน
กำรรับรู้ข่ำวสำรและกำรสัมมนำแก่นักลงทุนในต่ำงจังหวัด ซึ่งเป็นกำรช่วยประหยัดเวลำและทรัพยำกรของ
นักลงทุนในกำรเดินทำงเข้ำร่วมสัมมนำที่สำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนสำขำในเขตกรุงเทพมหำนคร อีกทั้งยัง
เป็นกำรช่วยประหยัดพลังงำนและทรัพยำกรของประเทศได้อีกทำงหนึ่ง



ปิ ด ส ำนั ก งำนสำขำภำยในพื้ น ที่ ส ำขำของ SME Bank จ ำนวน 6 สำขำ ได้ แก่ ส ำนั ก งำนสำขำพหลโยธิ น
สำนักงำนสำขำชลบุรี สำนักงำนสำขำลำปำง สำนักงำนสำขำลำดกระบัง สำนักงำนสำขำอ้อมน้อย สำนักงำน
สำขำเพชรบุรี เพื่อปรับปรุงให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น



เปิดสำนักงำนสำขำเพิ่มเติมจำนวน 1 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำบำงแค เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของสังคม
เมืองในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหำนคร

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ตำมข้อมูลกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุด ณ วันที่ 3 เมษำยน 2558 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 ของทุ น
จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
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
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ที่ม ำ: อ้ ำงอิ งจำกข้ อ มู ลที่ ป รำกฏในค ำเสนอซื้อ หลั ก ทรัพ ย์ใ นบริ ษั ท ฯ (แบบ 247-4) ลงวั นที่ 25 เมษำยน 2557
ซึ่งบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ธุรกิจกำรเป็นตัวแทน
ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ธุรกิจค้ำตรำสำรหนี้
ธุรกิจกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีทั้ง ลูกค้ำ
รำยบุคคล และลูกค้ำสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมีกำรดำเนินงำนอย่ำงอิสระ ไม่มีกำรพึ่งพิงกลุ่มโนมูระในกำรจัดหำลูกค้ำและกำรจัดหำเงินทุน
ให้แก่บริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
ในกรณีที่มกี ำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรให้บริกำรเป็นที่
ปรึ ก ษำทำงกำรเงิน และกำรให้ บ ริก ำรยืมและให้ ยืม หลั ก ทรัพ ย์ รวมไปถึ งบริ กำรอื่ น ใด บริ ษั ท ฯ ได้ ทำรำยกำรกั บ
กลุ่ ม โนมู ร ะ โดยคิ ด ค่ ำ บริ ก ำรเช่ น เดี ย วกั บ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท ำกั บ ลู ก ค้ ำ ทั่ ว ไปที่ ไ ม่ มี ค วำมเกี่ ยวโยงกั น และได้ รั บ อนุ มั ติ
กำรทำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่มีกำรกู้ยืมเงินจำกกลุ่มโนมูระ เพื่อนำมำใช้สนันสนุนธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับอัตรำดอกเบี้ยตำม
อัตรำทั่วไปที่บริษัทฯ ได้รับจำกบุคคลอื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มโนมูระ
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 2558 คือ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจ
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
ประเภทรายได้
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้

ปีบญ
ั ชี 2558
ปีบญ
ั ชี 2557
ปีบญ
ั ชี 2556
(1 ม.ค. 58 –
(1 ม.ค. 57 –
(1 ม.ค. 56 –
31 ธ.ค. 58)
31 ธ.ค. 57)
31 ธ.ค. 56)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ
877.21 51.87
929.53
56.66 1,056.59
66.11
168.71
9.98
178.84
10.90
118.61
7.42
60.67
3.59
40.80
2.49
19.30
1.21
2.96
0.17
10.56
0.64
(13.60) (0.85)
88.45
5.23
85.32
5.20
84.36
5.28
487.76 28.84
390.76
23.82
328.05
20.53
5.38
0.32
4.69
0.29
4.87
0.30
1,691.14 100.00 1,640.50 100.00 1,598.18 100.00

ลักษณะธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2558 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 และที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่มีความรู้ความชานาญในด้าน
การเงินและการลงทุน เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคาสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
อนึ่ง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
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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 และสรุปยอดดอกเบี้ยรวมเพื่อนา
ฝากเข้าเป็นยอดเงินของลูกค้าทุกเดือน บริษัทฯ ได้ใช้บริการดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
โดยการกาหนดให้ลูกค้าที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงในด้านการชาระราคาให้ใช้การชาระราคาใน
รูปแบบนี้ กล่าวคือ ลูกค้าต้องนาเงินสดมาวางก่อนการซื้อหลักทรัพย์ทั้งจานวน ซึ่งทาให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์
เกิ นกว่ ายอดเงิ นคงเหลื อที่ ฝากอยู่กั บ บริ ษัท ฯ ได้ อนึ่ ง บริษั ท ฯ ก าหนดให้ การดู แลสิ น ทรั พ ย์ของลู ก ค้า เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทสี่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(1.2) การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ (Margin Loan)
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นระบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนที่บริษัทฯ 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 โดยลูกค้าที่
ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ตราสารทุนในครั้งแรก จะต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์กับ
บริ ษั ท ฯ ก่ อ นท าการซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ใ นจ านวนไม่ ต่ ากว่ า อั ต รามาร์ จิ้ น เริ่ ม ต้ น (Initial Margin) ของมู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์
ตามรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จนิ้ เริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสาร
ทุนระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกาหนดอัตรามาร์จิ้นเริม่ ต้น (Initial Margin Rate) ของแต่ละหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามสภาพคล่อง
ความเสี่ยง และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ ซึ่งหากจานวนเงินสดที่ลูกค้า มีอยู่ในบัญชีสูงกว่ายอดหนี้ของลูกค้า ลูกค้า
จะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ทุกเดือนจากผลต่างของจานวนเงินสดที่เกินกว่ายอดหนี้ ในทางกลับกัน หากยอดหนี้ของ
ลูกค้าสูงกว่าจานวนเงินสดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชี ลูกค้าจะต้องชาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ทุกเดือน
(1.3) การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ลงทุนให้กับลูกค้า ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกาหนดวงเงินรวมในการลงทุน เช่นเดียวกั บ การซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ ทั้งนี้
บริษัทฯ กาหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดในบัญชีเงินสดก่อนการส่งคาสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กาหนด
โดยสานักงาน ก.ล.ต.

16

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้ อกาหนด
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศนั้น

2.

ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันทื่ บริษัท ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ”) เริ่มเปิดดาเนินการซื้อขายเป็นครั้ง
แรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของลูกค้า และเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะการณ์ของตลาด
บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ ทุกประเภทที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้แก่ SET50 Index
Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold Futures, Single Stock Futures, Interest Rate Futures,
Oil Futures และ USD Futures ผ่านทีมงานที่มีประสบการณ์และระบบงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวให้กับบริษัทฯ
อนึ่ง การลงทุนในอนุพันธ์นั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้มีการกาหนดวงเงินรวมในการลงทุนให้เหมาะสม
แก่ฐานะทางการเงินของลูกค้า และจัดสรรวงเงินสาหรับการซื้อขายตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคาสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
3.

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

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


บริการให้คาปรึกษาในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและการปรับโครงสร้างทางการเงิน



บริการให้คาปรึกษาและเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุนให้กิจการและโครงการต่างๆ (Joint Venture)



บริการให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)



บริการให้คาปรึกษาในการประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)



บริการให้คาปรึกษาอื่นๆ อาทิ การจัดทาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ตลาดเงิน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม และการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4.

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 งในตลาดแรกและตลาดรองแก่ ลู ก ค้ า รายบุ ค คลและลู ก ค้ า สถาบั น
ภายในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกาหนดวงเงินรวมในการลงทุนทุกประเภทแก่ลูกค้า
และจั ด สรรวงเงิ น ส าหรั บ การลงทุ น แต่ ล ะประเภทตราสารตามความต้ อ งการของนั ก ลงทุ น การ ช าระราคาและ
วันครบกาหนดชาระราคาจะเป็นไปตามที่ตกลงกันในแต่ละคราว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อ
บัญชีลงทุนของบริษัทฯ ด้วย
อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ มี อ านาจในก าหนดนโยบายการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ ลั ก ษณะ
ตราสารหนี้ ที่จะลงทุน รวมไปถึงมาตรการในการควบคุ มภายในที่ เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนใน
ตราสารหนี้ของบริษัทฯ และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้
6.

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นบริการที่บริษัทฯ นาเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนหรือเป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในภาวะที่ทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือระดับ ราคาหลัก ทรัพย์ มีแนวโน้ม 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 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รายละเอียดโดยสรุปของบริการ เป็นดังนี้


บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กั บลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ เพื่ อให้ลูกค้าทาการขายชอร์ ตผ่านบัญชีเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อ
หลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ที่เปิดกับบริ ษัทฯ โดยลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ จะต้องวางหลักประกันการยืม
หลั ก ทรั พ ย์ ต ามเกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก าหนด นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ กั บ ลู ก ค้ า สถาบั น ที่ ยื ม
หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อนาหลัก ทรัพย์นั้นไปให้ยืมกับ ลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง หรือเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของลูกค้า



บริษัทฯ ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมซึ่งมีหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดกับบริษัทฯ โดยวางเงินสดให้กับลูกค้า
ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ และดารงมูลค่าหลักประกันกับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาตลาดทุกวัน
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ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะได้รับ
ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ



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
ให้มีบริการที่ครบวงจรและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายกองทุนรวมผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคาสั่งซื้อขายด้วย
ตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรม NOMURA iFUND เพื่อให้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ซึ่งลูกค้าจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้


บริการซื้อขายกองทุนรวมไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม



บริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมได้ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย



บริ ก ารบทวิ เ คราะห์ แ ละแนะน ากองทุ น เด่ น รายสั ป ดาห์ ( Mutual Fund Weekly Research) ที่ ช่ ว ยสรุ ป
สถานการณ์การลงทุนประจาสัปดาห์ และกองทุนแนะนาในแต่ละประเภทกองทุน โดยอ้างอิงกับการจัดอันดับ
ของ Morningstar Rating



บริ ก ารเปรี ยบเที ยบผลการด าเนิ น การย้อ นหลั ง ระหว่ า งบลจ. ซึ่ งเป็ น บริ ก ารที่ ลู ก ค้ า สามารถเลื อ กลงทุ น
ในกองทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า



บริการลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่าเสมอแบบอัตโนมัติ (NOMURA Automatic Dollar Cost Average) ซึ่งเป็น
บริการที่ช่วยสร้างวินัยในการลงทุนให้กับลูกค้า รวมถึงช่วยให้ลูกค้ามีการจัดการการลงทุนแบบ Dollar Cost
Average



บริการซื้อขายกองทุนรวมอัตโนมัติ รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (NOMURA Automatic Stock to Fund) ซึ่งเป็น
บริการที่ช่วยเชื่อมต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และกองทุนรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด



ลูกค้าสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบลจ. ได้ในที่เดียว (Consolidated Portfolio)



ลูกค้าสามารถค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New Initial Public Offering: IPO) ได้ทุกวัน
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
นโยบายการตลาดและสภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ในปี 2558 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 มีการพัฒนาบท
วิเคราะห์หลักทรัพย์และระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้นได้
ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมการซื้อขายหลัก ทรัพย์ในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ในปี 2558 ปรับตั ว ลดลงเล็ก น้อยเมื่อเปรียบเทียบกั บ
ปี 2557 โดยพิ จารณาจากมูลค่ าการซื้ อขายเฉลี่ยต่อวั นของตลาดหลั กทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)
ซึ่งปรับตัวลดลงจากเดิม 45.47 พันล้านบาท ในปี 2557 เป็น 44.30 พันล้านบาท ในปี 2558 หรือปรับตัวลดลง
ร้อยละ 2.56 โดยมีสาเหตุหลักจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ย นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศทีเ่ ติบโตต่ากว่าคาดการณ์
สาหรับทิศทางของดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัชนีปิดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นปี 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ
14 จาก ณ สิ้นปี 2557 จากเดิมอยู่ที่ระดับ 1,497.67 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ
1,288.02 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2558 ได้แก่
1.

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น จาก
ปี 2557 ที่ เ ติ บ โตเพี ยงร้ อ ยละ 0.8 เศรษฐกิ จ ที่ ข ยายตั ว สู งขึ้ น เกิ ด ขึ้ น ในเกื อ บทุ ก องค์ ป ระกอบ ยกเว้ น การลงทุ น
ภาคเอกชนและการส่งออกสินค้า กล่าวคือ การลงทุนรวมเป็นแรงหนุนการเติบโตที่สาคัญในปี 2558 เนื่องจากกลับมา
ขยายตัวได้ร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ลดลงร้อยละ 2.4 การลงทุนที่ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการ
ลงทุน ของภาครั ฐที่ กลับ มาขยายตั วร้อ ยละ 29.8 ซึ่ งได้ ช่วยชดเชยผลของการลงทุ นภาคเอกชนที่ ลดลงร้ อ ยละ 2.0
การบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นร้อยละ 2.1 โดยได้รับปัจจัยบวกส่วนหนึ่งจากราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลง
ในด้ า นต่ า งประเทศ มู ล ค่ า การส่ ง ออกในรู ป เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก าลดลงร้ อ ยละ 5.6 ในปี 2558
อย่างไรก็ตาม การนาเข้าปรับตัวลดลงในอัตราที่มากกว่า กล่าวคือ ลดลงถึงร้อยละ 11.3 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล
เพิ่มขึ้น ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.4 ช่วยหนุนให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงขึ้นในปี 2558
เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ ของปี 2558 ยังอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ดี เมื่ อ พิ จ ารณาจากเงิ น เฟ้ อ และดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด
กล่าวคือ แม้เงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2558 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม
เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในเกณฑ์บวก โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ในปี 2557 ด้านดุลบัญชี
เดินสะพัดยังเกินดุลในระดับร้อยละ 8.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สูงกว่าของปี 2557 ที่เกินดุลร้อยละ 3.8
ของ GDP เป็นอย่างมาก
บริษัทฯ คาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 คงจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.5 โดยมีอุปสงค์ในประเทศและ
การท่องเที่ยวเป็นแกนนาการเติบ โตที่สาคัญ และคาดการณ์ว่าการลงทุนภาครัฐทั้งการลงทุนผ่านงบประมาณรายจ่าย
และเงิ น นอกงบประมาณจะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ก ารลงทุ น โดยรวมขยายตั ว ได้ ร้ อ ยละ 3.8 ด้ า นการบริ โ ภคภาครั ฐ
บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะขยายตัวมากขึ้นจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาที่ เพิ่มขึ้น ด้านการบริโภคภาคเอกชน
บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะยังเติบโตต่อไปแต่ด้วยอัตราที่ต่าลง เนื่องจากคาดการณ์ว่าปัจจัยลบจากการที่ภาคครัวเรือนยังมี
ระดับหนี้สูงและภาวะภัยแล้งที่จะกระทบกาลังซื้อในภาคชนบทจะมีผลเหนือกว่าปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และจากราคาน้ามันที่มีแนวโน้มลดลง ด้านการส่งออก บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะยังลดลงจากอุปสงค์
ต่างประเทศและราคาน้ามันที่ต่าลงซึ่งมีผลต่อมูลค่าการส่งออกในหมวดปิโตรเลียม อย่างไรก็ตาม ด้านการส่งออกบริการ
ที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยว บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเป็นแรงหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ด้านเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อไป เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 0.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดจะยังเกินดุลต่อไปเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
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2.

แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2559

บริษัทฯ คาดการณ์ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักต่อเศรษฐกิจภายในประเทศให้
ฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2559 ตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3.4 ล้านล้านบาท รวมถึงมาตรการช่วยเหลือกลุ่ ม SMEs
และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ในขณะที่การบริโภคมีแนวโน้มฟื้นตัวด้วยแรงหนุนจากสถานการณ์ราคาน้ามันดิบโลกที่ต่า
นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย
โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในปี 2559 ลงสู่ร้อยละ 1.00 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 1.50 (จากการลด
ดอกเบี้ย 2 ครั้ง รวมร้อยละ 0.50 ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2559) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มเติมใน
การบริโภคและการลงทุนให้กลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัยสาคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
กาไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 พลิกกลับมาเติบโตในอัตราเร่งที่ระดับ 101 บาทต่อหุ้น หรือ
เติบโตดีขึ้นราวร้อยละ 14.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่เติบโตในอัตราเดียวกันที่ร้อยละ 14.8
3.

สภาพการแข่งขันในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2555 ทาให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
ซึ่งทาให้ในปี 2558 ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อ ง โดยมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกระจายตัวมากขึ้ น และส่งผลให้บริษัทสมาชิกที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันลดลงจากปี 2557
อนึ่ง ผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านสารสนเทศและงานวิเคราะห์หลักทรัพย์
ที่มี คุ ณภาพ การให้ว งเงิน ในการซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ด้ว ยระบบเงิ นให้ กู้ยืม เพื่อ ซื้ อหลั กทรั พย์ รวมไปถึ งการ พัฒนาระบบ
การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้า
รายใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ โดยมีผู้ประกอบการบางรายที่ใช้กลยุทธ์ราคาต่ามากในการดึงดูดนักลงทุน
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ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)

เปลี่ยนแปลง
จานวน

ร้อยละ

ข้อมูลตลาด SET
มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)

9,997.37
41.14

10,193.18
41.60

(195.81)
(0.46)

(1.92)
(1.11)

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

1,615.89
1,261.66
1,288.02

1,600.16
1,224.62
1,497.67

3.36
22.57
12,282.75

2.94
17.81
13,856.28

15.73
37.04
(209.65)
0.42
4.76
(1,573.53)

0.98
3.02
(14.00)
14.29
26.73
(11.36)

1,665
517
23

1,592
502
17

มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)

768.10
3.16

946.11
3.86

(178.01)
(0.70)

(18.81)
(18.13)

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

801.35
504.56
522.62

761.89
332.85
700.05

39.46
171.71
(177.43)

5.18
51.59
(25.35)

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

1.00
52.94
323.48

0.87
69.63
383.08

0.13
(16.69)
(59.60)

14.94
(23.97)
(15.56)

167
122
13

150
111
20

17
11
(7)

11.33
9.91
(35.00)

อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (ร้อยละ)
อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)
หลักทรัพย์จดทะเบียน
จานวนหลักทรัพย์
จานวนบริษัท
จานวนบริษัททีเ่ ข้าจดทะเบียนใหม่

73
15
6

4.59
2.99
35.29

ข้อมูลตลาด mai

หลักทรัพย์จดทะเบียน
จานวนหลักทรัพย์
จานวนบริษัท
จานวนบริษัททีเ่ ข้าจดทะเบียนใหม่
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทสมาชิกที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับ
ในปี 2558 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
30.02 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งหมด โดยมีสัดส่วนลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 32.44
สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์มีการกระจายตัวมากขึ้นภายในบริษัทสมาชิก
ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีมูลค่าการซื้อขายในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เล็กน้อย โดยมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 2.98 อยู่ในลาดับที่ 13 จากผู้ประกอบการรวม 36 ราย ปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.84 อยู่ในลาดับที่ 14 จากผู้ประกอบการรวม 34 ราย
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์*
(ล้านบาท)
- ของตลาดหลักทรัพย์ฯ**
- ของบริษัทฯ**
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ**

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)

9,774,699
582,227
2.98%

10,172,620
578,083
2.84%

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 –
31 ธ.ค. 56)
10,775,616
579,360
2.69%

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

เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามประเภทลูกค้าในปี 2558 พบว่า โครงสร้าง
กลุ่มลูกค้าหลัก ของบริษัทฯ ยังคงเป็นกลุ่ม ลูกค้ารายบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 71.29 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เล็กน้อยจาก
ปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 69.55 รองลงมาเป็นลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.32 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
จากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.61 ตามด้วยกลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 9.39 ปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 10.84
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
แยกตามประเภทลูกค้า*
(ล้านบาท)
- ลูกค้ารายบุคคล
- ลูกค้าสถาบันในประเทศ
- ลูกค้าต่างประเทศ
รวม**

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

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 –
31 ธ.ค. 56)
มูลค่า
ร้อยละ
454,947
78.53
59,000
10.18
65,413
11.29
579,360 100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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เมื่อพิ จารณาข้อ มูล มู ลค่าการซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์ของบริษั ทฯ แยกตามลั กษณะการซื้อขายในปี 2558 พบว่ า
การซื้อขายผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนร้อยละ 44.19 ปรับตัว เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ
43.55 ส่วนที่เหลือเป็นการซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายแบบปกติ (ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
แยกตามลักษณะการซื้อขาย*
(ล้านบาท)
อินเทอร์เน็ต
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม
แบบปกติ
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม
รวมทั้งสิ้น**

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

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
มูลค่า
ร้อยละ

163,036
94,348
257,384

27.99
16.20
44.19

165,533
86,460
251,993

28.61
14.94
43.55

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

52.09
3.72
55.81
100.00

290,254
36,302
326,556
578,549

50.17
6.28
56.45
100.00

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 –
31 ธ.ค. 56)
มูลค่า
ร้อยละ
193,710
75,817
269,527

33.39
13.07
46.46

276,161
47.61
34,406
5.93
310,567 53.54
580,094 100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาข้อมูล มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามประเภทบัญชีซื้อขายในปี 2558 พบว่า
การซื้อขายผ่านบัญชีเงินสดมีสัดส่วนร้อยละ 80.08 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 78.78 ส่วนที่เหลือเป็น
การซื้อขายผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.92 ลดลงจากรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 21.22
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
แยกตามประเภทบัญชีซื้อขาย*
(ล้านบาท)
บัญชีเงินสด
- อินเทอร์เน็ต
- แบบปกติ
รวม
บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- อินเทอร์เน็ต
- แบบปกติ
รวม
รวมทั้งสิ้น**

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

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)
มูลค่า
ร้อยละ

163,036
303,414
466,450

27.99
52.09
80.08

165,533
290,254
455,787

28.61
50.17
78.78

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

16.20
3.72
19.92
100.00

86,460
36,302
122,762
578,549

14.94
6.28
21.22
100.00

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 –
31 ธ.ค. 56)
มูลค่า
ร้อยละ
193,710
276,161
469,871

33.39
47.61
81.00

75,817
13.07
34,406
5.93
110,223 19.00
580,094 100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจเป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ร้อยละ 1.42 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557
ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.21
ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
(สัญญา)
- ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
- ของบริษัทฯ
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ

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%

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

ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2558 มีบริษัทและหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งสิ้นจานวน 41 หลักทรัพย์ โดยมี
มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นเข้ า ใหม่ (Initial Public Offering: IPO) รวม 289,322 ล้ า นบาท ลดลงร้ อ ยละ 5.08
จากปี 2557 ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผันผวนและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ล่าช้าในปี 2558
ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้บริการในการเป็นแกนนาร่วมในการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่ มทุนต่อประชาชนเป็นครั้ งแรก (“หุ้น IPO”) ของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากั ด (มหาชน) มู ลค่ารวม
156 ล้านบาท และบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) มูลค่ารวม 152 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดได้รับเสียงตอบรับที่ดีจาก
นักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมจัดจาหน่ายหลักทรัพย์หุ้นสามัญอีกจานวน 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ
พร้อมทั้งให้บริการเป็นผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เอกชนอีกจานวน 15 รายการ และให้บริการเป็น
ทีป่ รึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการจานวน 2 รายการ
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ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ในปี 2558 บริษัทฯ มีธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้นมากในตลาดแรก เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยบริษัทฯ
เริ่มดาเนินงานธุรกิจค้าตราสารหนี้ในปี 2556 และมีความก้าวหน้าเจริญเติบโตเป็นลาดับ โดยมีการดาเนินกลยุทธ์หลัก
คือ การจัดหาตราสารหนี้ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ ประกอบการที่เลือกใช้ตราสารหนี้เป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเงินทุน หรือนักลงทุนที่หันมาลงทุนในตราสารหนี้เนื่องจากเล็งเห็นว่าตราสารหนี้สามารถ
ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2558 ภาวะดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับค่อนข้างต่าต่อเนื่องจากปี 2557 ส่งผลให้ตลาดซื้อขายตราสารหนี้
ในปี 2558 ปรั บตั วดี ขึ้น มากเมื่ อเปรี ยบเทียบกั บ ปี 2557 ซึ่ งท าให้ ธุร กิจ ค้า ตราสารหนี้มี ก ารแข่ งขั นสู ง เนื่อ งจาก
ภาคเอกชนในประเทศให้ ค วามสนใจการระดมทุ น ด้ ว ยการออกตราสารหนี้ ผ่ า นการออกหุ้ น กู้ เอกชน ( Corporate
Debenture) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) อย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางของดอกเบี้ยในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับต่า
ประกอบกั บ การที่ คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ประกาศแนวทางการฟื้ น ฟูเศรษฐกิ จ และโครงการลงทุ น
ในโครงสร้างพื้นฐานเมื่อครึ่งหลังของปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจไทยขึ้นบ้าง
เล็กน้อย รวมไปถึงการคาดการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ทาให้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาแสดงท่าที
ชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อมีโอกาส ซึ่งสภาวะดังกล่าวส่งแรงกดดันต่อเม็ดเงิน ลงทุนของต่างชาติ
ในตลาดตราสารหนี้ไทย
ในปี 2559 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภาคเอกชนจะยังมีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยที่น่าจะชัดเจนมากขึ้นหลังจากนโยบายการลงทุนของภาครัฐได้ถูกเริ่มดาเนินการ
ถึงแม้ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยในประเทศอาจจะถูกแรงกดดันให้ปรับตัวสูงขึ้นจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา
ส่วนแบ่งตลาดสาหรับธุรกิจค้าตราสารหนี้
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจค้าตราสารหนี้ จนเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน รายย่อยและนักลงทุนสถาบัน
เพิ่มมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งในตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2558 โดยบริษัทฯ ยังคงรักษา
ส่วนแบ่งตลาดซื้อขายหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในอันดับที่ 2 ในสภาวะตลาด
ที่ผันผวน ในขณะที่ส่ วนแบ่ง ตลาดซื้ อขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ในกลุ่ มบริ ษัทหลักทรั พย์เติบโตขึ้นมาเป็ น
อันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่อยู่ในอันดับ 3
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หุ้นกู้เอกชน
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีมูล ค่าซื้ อขายหุ้นกู้ เอกชนจานวน 11,842 ล้ านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากปี 2557
ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายจานวน 14,030 ล้านบาท
เมื่อเทียบส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับ
ปี 2557 อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดปรับตัวลดลงจากร้อยละ 15.19 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 11.57 ในปี 2558
หุ้นกู้เอกชน
(Corporate Debenture)
มูลค่าการซื้อขาย
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

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

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 –
31 ธ.ค. 56)
3,307 ล้านบาท
อันดับ 4
ร้อยละ 5.11

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตั๋วแลกเงิน
ในปี 2558 บริษัทฯ มีมูลค่าซื้อขายตั๋วแลกเงินจานวน 42,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากปี 2557
ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายจานวน 27,192 ล้านบาท
เมื่อ เทียบส่ว นแบ่ งตลาดในกลุ่มบริษั ทหลั กทรั พย์ บริ ษัทฯ มีส่ วนแบ่งตลาดอยู่ในอั นดับ ที่ 1 คิ ดเป็ นร้อ ยละ
20.78 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 20.27
ตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange)
มูลค่าการซื้อขาย
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษทั หลักทรัพย์

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

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 –
31 ธ.ค. 56)
12,900 ล้านบาท
อันดับ 4
ร้อยละ 15.66

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบงาน SBL ให้สามารถรองรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่พร้อมจะให้ยืมแก่ลูกค้าได้
เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์เพียงแค่หลักทรัพย์ในดัชนี SET100 และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF
เท่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มรายชื่อหลักทรัพย์ที่พร้อมจะให้ยืมในกลุ่มหลักทรัพย์อ้างอิงของกองทุนรวม ETF ซึ่งปัจจุบันอ้างอิง
กับหลักทรัพ ย์ก ลุ่มพลังงาน กลุ่มธนาคาร กลุ่มอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มพาณิชย์ ทาให้บริษัท ฯ
มีหลักทรัพย์ที่พร้อมจะให้ยืมครอบคลุมทุกกลุ่มหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่สามารถ
ยืมเพื่อขายชอร์ตได้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้ยืมหลักทรัพย์เหล่า นี้ทั้งกับลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยไม่จากัด
บริการนี้เพียงแค่ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
นอกจากนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงบริการ SBL ได้จากหลากหลายช่องทาง รวมถึงบริการยืมหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ Application บนเครื่องมือสื่อสารในยุคปัจจุบั น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทาให้บริษัทฯ สามารถขยาย
ฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุ่ม ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน และทาให้บริษัทฯ มีมูลค่าการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 40
สาหรับปี 2559 บริษัทฯ จะยังคงนโยบายในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานในการให้ยืมหลักทรัพย์
เพื่อขายชอร์ต ให้เป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มผู้ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมีแผนงานที่จะขยายฐาน
ลูกค้าที่สนใจบริการ SBL ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นการจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในกลยุทธ์การลงทุนโดยการใช้บริการ SBL ให้มากขึ้น เช่น การใช้กลยุทธ์ Arbitrage Trading และ Pair Trading เป็นต้น
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นโยบายการจัดหาเงินทุน การบริหารความเสีย่ ง และ
การดำ�รงเงินกองทุน
1.

นโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาเงินทุนโดยคานึงถึงสถานการณ์ทางการเงิน ภายในประเทศและของโลก 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 และระยะยาว ให้ เหมาะสมกั บ สภาพคล่ อ ง
สถานการณ์ ท างการเงิ น และต้ น ทุ น ทางการเงิ น โดยพิ จ ารณากู้ ยื ม เงิ น จากหลายแหล่ ง เพื่ อ สร้ า งความยื ด หยุ่ น
ในการจัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
บริษัทฯ มีนโยบายบริ หารความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่ างประเทศเต็มจานวน
ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ มีแนวโน้มต่าลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 และทาให้บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงได้รับประโยชน์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนได้จาก
หลากหลายช่องทาง และเพื่อเป็นการแนะนาบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดตราสารหนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2557 บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น ให้กับนักลงทุนสถาบันหรือ
นั ก ลงทุ น รายใหญ่ อายุ ไ ม่ เ กิ น 270 วั น นั บ จากวั น ที่ อ อกและเสนอขาย โดยมี มู ล ค่ า คงค้ า งรวมทั้ ง สิ้ น ไม่ เ กิ น
1,500 ล้ า นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง และมี ร ะยะเวลาในการเสนอขายระหว่ า งวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2557 ถึ งวั น ที่
30 ตุลาคม 2558
อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น ดังกล่าวเป็นอย่างดี
สืบเนื่องมาจนถึงปี 2558 ซึ่งคาดว่าปัจจัยที่สาคัญอาจมาจากฐานะการเงินที่ดีของบริษัทฯ และอัตราผลตอบแทนที่เสนอ
เหมาะสม ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากที่ต่าลง (ในปี 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25 รวมร้อยละ 0.50 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ เดือนมกราคม 2558
เท่ากับร้อยละ 2.00 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ เดือนธันวาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 1.50) และสภาพการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ซบเซาจากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างล่าช้ากว่าที่ประมาณการซึ่งทาให้
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่า ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ จึงตัดสินใจขยายระยะเวลาในการจัดหา
เงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี โดยมีระยะเวลาในการเสนอขายระหว่าง
วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2559 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง คงได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2558 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปีก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้น คงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจานวน
900 ล้านบาท (คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีสุทธิจากส่วนลดจานวน 896 ล้านบาท) ครบกาหนดในปี 2559
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือ หุ้นจานวน 5,473 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบั น
การเงินรวมทั้งสิ้นจานวน 2,300 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศทั้งจานวน เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยัง มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ภายในประเทศ
สถาบันการเงินในต่างประเทศ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน คงเหลืออยูอ่ ีกจานวนหนึ่ง

2.

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นใน
การดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

3.

1.

ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทาให้ผิดนัด ชาระหนี้ บริษัทฯ
จะแจ้ ง ให้ เ จ้ า หนี้ ท ราบโดยไม่ ป กปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาหาแนวทางแก้ ไ ขโดยใช้ ห ลั ก
ความสมเหตุสมผล

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.

ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และรักษาสัม พันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ
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
เงิ น กองทุ น สภาพคล่ อ งสุ ท ธิ ที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ก าหนดไว้ คื อ ไม่ ต่ ากว่ า 25 ล้ า นบาท หรื อ ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 7
ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจานวน 4,675.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
120.87 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์ สินที่เป็นประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์
การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้
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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
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รวมไปถึงรายได้จากฝ่าย
วาณิชธนกิจ โดยเฉพาะจากการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายปรับโครงสร้างรายได้จากการดาเนินธุรกิจโดยไม่เน้นการพึ่งพารายได้จากสายงานใดสายงานหนึ่ง
เป็นหลัก อีกทั้งมีแนวทางในการขยายการดาเนินงานไปยังธุรกิจที่หลากหลายทีน่ อกเหนือไปจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ อาทิ ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่อาจมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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
ของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ระบบ รวมถึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จ ากการเข้ า มาของ
บริษัทหลักทรัพย์เข้าใหม่
บริ ษัท ฯ ตระหนั กในความเสี่ ยงดั งกล่า ว จึ งได้จั ด เตรียมความพร้ อมเพื่อ สร้ างความได้เปรียบในการแข่งขั น
ทั้งในเชิงความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เช่น การกระจายโครงสร้างรายได้ไปยังธุรกิจ
อื่น ๆ ที่ นอกเหนือ จากธุร กิจ นายหน้ า ซื้อ ขายหลั กทรั พย์ การปรั บปรุงคุ ณภาพของบทวิ จัยหลั ก ทรั พย์ การปรั บปรุ ง
ระบบงานให้มี ประสิท ธิภ าพและทัน สมั ย เพื่อ ให้ส อดคล้ องกั บความต้อ งการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูก ค้า รวมไปถึ ง
การพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณภาพการให้บริการของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ
3.

ความเสี่ยงจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
เพียงพอและครบถ้วนต่อสาธารณชน ทั้งในกรณีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์เป็น
หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น การเข้ า ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ครอบง ากิ จ การ หรื อ ในการให้ ค วามเห็ น ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของ
บริษัทจดทะเบียนในการเข้าทารายการต่างๆ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เช่น การเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทาคาเสนอซื้อ การควบรวมกิจการ เป็นต้น

32

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญอย่างมากในการเลือกสรรลูกค้า โดยจะทาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อใช้ใน
การประเมิ น ลู ก ค้ า ก่ อ นพิ จ ารณารั บ งาน บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดขั้ น ตอนการตรวจสอบข้ อ มู ล ลู ก ค้ า (Due Diligence)
อย่างรัดกุม รวมไปถึงการจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการและผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4.

ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการรับ
หลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจาหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากการรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพ ย์ใน
จานวนและราคาที่ ไม่เหมาะสม หรื อ เนื่ อ งจากความผั นผวนของสภาพการซื้ อขายหลั กทรั พย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
อัตราดอกเบี้ย 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 ยังมีการพิจารณาและประเมินความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุน ว่ามีความต้องการที่จะ
ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ที่ เสนอขายมากน้ อ ยเพี ยงใด เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในการพิ จ ารณารั บ เป็ น ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ต่อไป
5.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

ธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ มี ค วามอ่ อ นไหวอย่ า งมากต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความชานาญ โดยเฉพาะที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายที่ ชัดเจนในการกาหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และด้านการให้บริการ
ตลอดจนเน้นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor อย่างต่อเนื่อง
6.

ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้

บริษัทฯ มีลูกหนี้จากหลายธุรกิจ ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การให้บริการ
และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน ในการบริหาร
ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้ กล่าวคือ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

33

รายงานประจ�ำปี 2558

1. การรู้จักลูกค้าและคัดเลือกลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะต้องทาความรู้จักลูกค้าเพื่อสามารถประเมิน
ฐานะการเงินของลูกค้า กาหนดธุรกรรมที่เหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจ และกาหนดวงเงินที่เหมาะสมกับ
ฐานะการเงินและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้
อย่างเหมาะสม
2. การทบทวนสถานะของลูกค้าและหลักประกันเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อขาย
ผ่านบัญชีเครดิตบาลานซ์ ซึ่งจะเป็นหลักประกันลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จะต้องมีการทบทวน
และติดตามฐานะการเงินอย่างสม่าเสมอ
3. การให้บริการที่ดี โดยมีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายแก่ลูกค้า
4. การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การก ากั บ ดู แ ลให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นและการกากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างสม่าเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยง
อันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้
7.

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบั ญญั ติ สั ญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า พ.ศ. 2546 นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
รวมทั้งประกาศและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
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
ตลาดหลั ก ทรั พย์ฯ อี กทั้ งการด าเนิ นธุ รกิ จ ค้า ตราสารหนี้ ท าให้บ ริ ษัท ฯ มี ความจ าเป็น ต้อ งใช้ เงิ น ทุน หมุ น เวี ยนสู ง
เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารสภาพคล่ อ งของกิ จ การ และในการจั ด หาเงิ น ทุ น ให้ เ พี ยงพอเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการ ของ
ธุรกิจดังกล่าว
บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาเงินทุนโดยคานึงถึงสถานการณ์ทางการเงินทั้งในประเทศและของโลก 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 และระยะยาว ให้ เหมาะสมกั บ สภาพคล่ อ ง
สถานการณ์ ท างการเงิ น และต้ น ทุ น ทางการเงิ น โดยพิ จ ารณากู้ ยื ม เงิ น จากหลายแหล่ ง เพื่ อ สร้ า งความยื ด หยุ่ น
ในการจัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
บริษัทฯ มีนโยบายบริ หารความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่ างประเทศเต็มจานวน
ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ
2.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จึงมีการพิจารณาสัดส่วนเงินทุน
ให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
1.

ความเสี่ยงในการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน

ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่
คือ กลุ่มโนมูระ ซึ่งถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าว ทาให้กลุ่มโนมูระมีอานาจในการควบคุม
บริ ษั ท ฯ และอาจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของบริ ษั ท ฯ ในทุ ก เรื่ อ งที่ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ดั งนั้ น
ผู้ถื อหุ้ นรายอื่น ของบริษั ทฯ จึ งมี ความเสี่ยงที่ อาจไม่ส ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ ตรวจสอบและถ่ว งดุ ลเรื่อ งที่
กลุ่มโนมูระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุ่มโนมูระยังทาให้โอกาสที่
บริษัทฯ จะถูกครอบงากิจการ (Take over) โดยบุคคลอื่น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มโนมูระ
แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่ทาให้มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบไปด้วย
กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
กรรมการจากภายนอกเป็น กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่ าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่า น ซึ่งเข้ม งวดกว่ า
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่กาหนดให้กรรมการอิสระมีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
ทาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง กรรมการอิสระ 3 ท่าน ผู้ทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ
2.

ความเสี่ยงและผลกระทบจากการที่หุ้นมี Free Float ต่า

การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นส่วนสาคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียนและผู้ลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัว
และได้ราคาที่เหมาะสม และทาให้เกิดความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษัท จดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียน
สามารถระดมทุ นผ่ านตลาดหลั ก ทรั พย์ฯ ได้ โดยสะดวก โดยตลาดหลั กทรัพ ย์ฯ กาหนดให้บ ริษั ท จดทะเบี ยนดารง
คุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียนต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 150 ราย
และถื อ หุ้ น รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 15 ของทุ น ช าระแล้ ว ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ที่ บจ/ร 01-07 เรื่อง การดารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2544 อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาจากรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จัดทาขึ้น จากรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทจดทะเบียน
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ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งและให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินการแก้ไขการกระจายหุ้นภายใน 1 ปี
นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาในการนาส่งรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่งในกรณีที่บริษัทจดทะเบียน
ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ตลาดหลั กทรัพย์ฯ จะประกาศเป็นการทั่วไป และนามาตรการ
คิดค่าธรรมเนียมรายปี ส่วนเพิ่ ม ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ ม าใช้บังคับ โดยบริษัทจดทะเบี ยนจะต้ องชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มเมื่อบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดารงอัตรา Free Float ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด เป็นปีที่ 2
ขึ้นไป สาหรับอัตราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจานวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นทุกปี จนกว่าบริษัทจดทะเบียน
จะดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 หุ้นของบริษัทฯ จานวน
1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ ถือโดยกลุ่มโนมูระซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
ของบริษัทฯ จึงทาให้มีหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Free Float) ค่อนข้างต่า หรือเพียง
ร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ จึงมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นของบริษัทฯ
ในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ลงทุนทั่วไปอาจไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ปกติ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจึง
มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ
นอกจากนี้ ยังอาจมีผ ลกระทบต่ อการเป็น บริษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ของบริษัท ฯ และบริ ษัท ฯ
มีความเสี่ยงในการถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มจากการไม่สามารถดารงอัตรา Free Float
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงจ่ายชาระค่าธรรมเนียมรายปีให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในอัตราปกติ
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
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ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท:

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เลขทะเบียน บมจ.:

0107537000653

ประเภทธุรกิจ:

ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมำชิกหมำยเลขที่ 14 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่ ง มี ธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ธุ ร กิ จ นำยหน้ ำ ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ กำรเป็ น
ตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ธุรกิจค้ำตรำสำรหนี้ ธุรกิจกำรยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่:

25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 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

เว็บไซต์:

www.nomuradirect.com

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

+66(0) 2287 6000
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สำนักงำนสำขำ
*ศูนย์กำรเรียนรู้ (NOMURA Learning Center)
**ศูนย์บริกำรนักลงทุน (NOMURA Service Center)
เขตกรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนสำขำ - บำงนำ:

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

สำนักงำนสำขำ - พระปิ่นเกล้ำ:

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

สำนักงำนสำขำ - วิภำวดีรังสิต:

+66(0) 2354 0760 +66(0) 2641 3250
+66(0) 2641 3249

1871 วิคตอเรีย กำร์เด้นส์ ชั้น 2 ห้อง A205 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์:
โทรสำร:
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+66(0) 2638 5920 +66(0) 2287 6920
+66(0) 2617 7800

99 อำคำรเอสพละนำด ชั้น 2 ห้องเลขที่ 202-1 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - บำงแค**:

+66(0) 2638 5950 +66(0) 2287 6950
+66(0) 2884 9064 +66(0) 2884 9067

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

สำนักงำนสำขำ - เอสพละนำด**:

+66(0) 2725 8600
+66(0) 2745 6220 +66(0) 2745 6221

+66(0) 2638 5280 +66(0) 2287 6280
+66(0) 2421 6025
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ต่ำงประเทศ
สำนักงำนตัวแทน สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว
(สปป. ลำว):

อำคำร ANZ บ้ำนหัสสดี เมืองจันทะบุรี นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์:
โทรสำร:

+66(0) 2638 5000 +66(0) 2287 6000
+66(0) 2287 6001

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงำนสำขำ - ขอนแก่น*:

999 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - อุดรธำนี*:

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

สำนักงำนสำขำ - นครรำชสีมำ*:

+66(0) 4213 6174 +66(0) 4213 6175
+66(0) 4213 6176

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

สำนักงำนสำขำ - อุบลรำชธำนี**:

+66(0) 4322 6540 +66(0) 4322 6541
+66(0) 4322 6542

+66(0) 4424 8526 +66(0) 4424 8527
+66(0) 4424 8528

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

+66(0) 4531 5326 +66(0) 4531 5327
+66(0) 4531 5328

ภำคเหนือ
สำนักงำนสำขำ - เชียงรำย*:

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

สำนักงำนสำขำ - เชียงใหม่*:

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

+66(0) 5371 1972 +66(0) 5371 1973
+66(0) 5371 1974

+66(0) 5321 0834 +66(0) 5321 0835
+66(0) 5321 0841
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ภำคกลำง
สำนักงำนสำขำ - อยุธยำ*:

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

สำนักงำนสำขำ - สระบุร*ี :

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

สำนักงำนสำขำ - นครสวรรค์*:

+66(0) 3580 1920 +66(0) 3580 1921
+66(0) 3580 1922

+66(0) 3671 1929 +66(0) 3671 1930
+66(0) 3671 1931

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

+66(0) 5622 3947 +66(0) 5622 3948
+66(0) 5622 3949

ภำคใต้
สำนักงำนสำขำ - ภูเก็ต*:

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

สำนักงำนสำขำ - หำดใหญ่*:

+66(0) 7621 4422 +66(0) 7621 4423
+66(0) 7621 4424

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

+66(0) 7422 1542 +66(0) 7422 1543
+66(0) 7422 1544

ภำคตะวันออก
สำนักงำนสำขำ - ระยอง**:

351-351/1 อำคำรทีเอสเค ปำร์ค ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์:
โทรสำร:
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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 0789
EY.Thailand@th.ey.com
www.ey.com

+66(0) 2264 9090

ข้อมูลสำคัญอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
1.

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,150,469,000 บาท เรียกชาระแล้ว 2,150,469,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
จานวน 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 หุ้นของบริษัทฯ ถือครองโดย
ชาวต่างชาติรวมร้อยละ 86.09 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ
2.

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออก
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจานวน
8,217,055 หุ้น หรือร้อยละ 0.38 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากยอด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
ซึ่งมี NVDR จานวน 7,514,787 หุ้น หรือร้อยละ 0.35 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียน
ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางการเงินเหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่สามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนึ่ง จานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการนาไปออก NVDR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจานวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th/nvdr)
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ผู้ถือหุ้น
1. รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด
รำยชื่ อและสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ของกลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ถื อ ครองสู ง สุ ด ที่ มี ชื่ อปรำกฏตำมทะเบี ย นผู้ ถื อหุ้ น
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2558
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd.2
นายวชิระ ทยานาราพร
นางขันทอง อุดมมหันติสุข
นายมงคล อุดมเพชราภรณ์
นายชาตรี โสภณพานิช
นายพีระ ปัทมวรกุลชัย
นายระบิล โสภณพานิช
รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

จำนวนหุ้น
(หุ้น)
1,844,659,931
35,555,500
20,000,000
16,352,600
14,193,000
14,061,000
13,563,000
1,958,385,031

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
85.78
1.65
0.93
0.76
0.66
0.66
0.63
91.07

1

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุดที่เป็นปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี

2

Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
24 มีนาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจานวนทุนที่ออกและชาระแล้วทั้งสิ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
โดยเป็นการถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Nomura Holdings, Inc.3 (อ้างอิงจากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Nomura Asia Investment (Singapore)
Pte. Ltd. ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในบริษัทฯ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 25 เมษายน
2557 จัดทาโดยบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด ซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในบริษัทฯ)

3

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของ Nomura Holdings,
Inc. เป็นดังนี้

ตลำดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก
จำนวนผู้ถือหุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้นต่อหน่วย

หุ้ น สามั ญ ของ Nomura Holdings, Inc. เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ ตเกี ย ว
ตลาดหลักทรัพย์นาโกย่า และตลาดหลั กทรั พย์สิงคโปร์ และเป็นหลั กทรั พย์จ ดทะเบีย นในรู ปของ
American Depositary Shares (ADSs) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (ADS หนึ่งหุ้นแทนหุ้นสามัญหนึ่ง
หุ้น)
หุ้นสามัญ 3,822,562,601 หุ้น
397,437 ราย
100 หุ้น

ที่มา: www.nomuraholdings.com/investor/shareholders

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

45

รายงานประจ�ำปี 2558

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยำยน 25581 มีดังนี้
จำนวนหุ้น
(พันหุ้น)
208,440
150,358
146,841
55,012
52,809
51,520
47,726
41,475
41,278
41,239
836,698

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

State Street Bank and Trust Company 505223
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)
The Bank of New York Mellon SA/NV 10
State Street Bank West Client-Treaty 505234
The Bank of New York Mellon as Depository Bank for Depository Receipt Holders
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9)
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 7)
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 1)
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 5)
รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
5.45
3.93
3.84
1.43
1.38
1.34
1.24
1.08
1.07
1.07
21.83

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock 224,254 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรายชื่อของผู้ถือหุ้น 10 อันดับ
แรกข้างต้น

ที่มา: www.nomuraholdings.com/investor/shareholders

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
กลุ่มโนมูระ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ภายใต้การถือหุ้นของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd.
ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 คิดเป็นจานวนหุ้นรวมทั้งสิน้
1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว ของบริษัทฯ โดยส่งผู้บริหารจานวน
4 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

2.

รำยชื่อกรรมกำร
นายทาคาฮิโต นากามูระ
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นายจิโร ยามากูจิ

ตำแหน่ง
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ประเภทกรรมกำร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ อย่างมีสาระสาคัญ
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3.

ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การออกและเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
การบริหารงานของบริษัทฯ และสาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงาน
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กำรออกหลักทรัพย์อื่น
1.

หลักทรัพย์แปลงสภำพ
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

2.

หลักทรัพย์ตรำสำรหนี้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ มีแนวโน้มต่าลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 และทาให้บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงได้รับประโยชน์ในการจัดหาแหล่งเงิน ทุนได้จาก
หลากหลายช่องทาง และเพื่อเป็นการแนะนาบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดตราสารหนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 4
ของปี 2557 บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น ให้กับนักลงทุนสถาบัน
หรื อ นั ก ลงทุ น รายใหญ่ อายุไม่ เกิ น 270 วัน นับ จากวั น ที่ ออกและเสนอขาย โดยมี มู ลค่ า คงค้ า งรวมทั้งสิ้ น ไม่ เกิ น
1,500 ล้ า นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง และมี ร ะยะเวลาในการเสนอขายระหว่ า งวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2557 ถึ งวั น ที่
30 ตุลาคม 2558
อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดั งกล่าวเป็นอย่างดี
สืบเนื่องมาจนถึงปี 2558 ซึ่งคาดว่าปัจจัยที่สาคัญอาจมาจากฐานะการเงินที่ดีของบริษัทฯ และอัตราผลตอบแทนที่เสนอ
เหมาะสม ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่า (ในปี 2558 อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลงทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ
ร้อ ยละ 0.25 รวมลดลงร้ อยละ 0.50 โดยอั ตราดอกเบี้ ยนโยบาย ณ เดือ นมกราคม 2558 เท่ า กั บร้ อ ยละ 2.00
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ เดือนธันวาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 1.50) และสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ซบเซาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างล่าช้ากว่าที่ประมาณการซึ่งทาให้การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างต่า ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ จึงตัดสินใจขยายระยะเวลาในการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและ
เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี โดยมีระยะเวลาในการเสนอขายระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมี
แนวโน้ ม อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ “มี เ สถี ย รภาพ” และอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ภายในประเทศระยะสั้ น ที่ F1+(tha)
โดยบริษัท ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือ
เดียวกับปีก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจานวน
900 ล้านบาท (คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีสุทธิจากส่วนลดจานวน 896 ล้านบาท) ครบกาหนดในปี 2559
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของก่าไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความ
จ่าเป็นต้องใช้เงินทุนเพือขยายกิจการหรือกิจกรรมทีส่าคัญอืนๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
อนึง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยทีจะจ่ายให้กับบริษัทฯ
ประวัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานใน 5 รอบปีบญ
ั ชีที่ผ่านมา
การจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบปีบัญชี

1

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

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

ปีบัญชี
25542
(ก.ย. 53ส.ค. 54)
0.31
212.03
217.26
97.59

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 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ่าปีครั้งที 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ของ
บริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึงข้อมูลทางการเงินทีแสดงในตารางข้างต้น ค่านวณจากหุ้นสามัญทีมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท

3

ก่าไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก่าไรสุทธิ ส่าหรับปีบัญชี 2557 ทีแสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลทีน่าเสนอในปีก่อน
เนืองจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีจากการน่ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ โดยก่าไรสุทธิเปลียนแปลงจากเดิม
425.21 ล้านบาท เป็น 428.75 ล้านบาท และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก่าไรสุทธิ เปลียนแปลงจากเดิมร้อยละ 91.03 เป็นร้อยละ
90.28 (สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4)
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 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

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

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นของกรรมการและคูส่ 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
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ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง
2557
2558
-
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จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายชินอิจิ มิซูโน1
นายทาคาฮิโต นากามูระ2
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์3,8
นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ4,5
นายจิโร ยามากูจ6ิ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย7

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง
การประชุม
ที่เข้าร่วมประชุม
12
12
3
3
8
8
12
12
12
12
12
12
8
7
3
2
8
8
12
12
12
12
12
12
12
11

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายชินอิจิ มิซูโน จากการเป็น
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอานวยการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
ในการนี้ นายชินอิจิ มิซูโน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2558 เป็นต้นไป

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2558 มีม ติ แต่งตั้งนายทาคาฮิโต นากามูร ะ เป็นกรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการอานวยการของบริษัทฯ แทนนายชินอิจิ มิซูโน ทั้งนี้ นายทาคาฮิโต นากามูระ ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ นายทาคาฮิโต นากามูระ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

3

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
29 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายฟิล ลิป วิง ลุ น ชอว์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท ฯ
ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ในการนี้ นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

4

นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 3/2558 ได้

5

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวั นที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ
จากการเป็นกรรมการของบริ ษัท ฯ โดยมีผลตั้งแต่วั นที่ 1 เมษายน 2558 ในการนี้ นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ ไม่ไ ด้เ ข้าร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2558 เป็นต้นไป

6

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ 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 ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
ในการนี้ นายจิโร ยามากูจิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

7

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 1/2558 ได้

8

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 12/2558 ได้
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผบู้ ริหารภายใต้คาจากัดความของสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 8 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อผู้บริหาร
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นางกฤตติกา ธารามาศ
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ
นายยาสุฮิโร เทราเสะ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานวาณิชธนกิจ

ประเภทผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้นของผู้บริหารและคูส่ มรส

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผู้บริหาร

ตาแหน่ง

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล 2
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานวาณิชธนกิจ
รวม

6. นางกฤตติกา ธารามาศ
7. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ
8. นายยาสุฮิโร เทราเสะ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
800,000
800,000

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง
2558
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 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 รวมทั้งสิ้น 4,030,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

บาเหน็จ
กรรมการ*

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายชินอิจิ มิซูโน1
นายทาคาฮิโต นากามูระ2
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์3
นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ4
นายจิโร ยามากูจิ5
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย6

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

250,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
240,000
240,000
240,000
240,000
2,310,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ
รวม
กรรมการ**
ตรวจสอบ***
250,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
780,000
240,000
300,000
240,000
240,000
720,000
720,000
240,000
240,000
460,000
220,000
940,000
780,000 4,030,000

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
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* บาเหน็จกรรมการ จ่ายจากผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คานวณ
ตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี 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

** ค่าเบี้ย ประชุมให้แ ก่กรรมการอิส ระ ส าหรับการเข้า ประชุ มกรรมการในแต่ละครั้ งส าหรับรอบปีบัญชี 2558 (1 มกราคม 2558 –
31 ธันวาคม 2558) เป็นจานวนเงิน 20,000 บาทต่อท่าน และไม่มีค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
*** ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สาหรับรอบปีบัญชี 2558 (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) ดังนี้
1)
2)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

300,000 บาท ต่อปี
240,000 บาท ต่อปี

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายชินอิจิ มิซูโน จากการเป็น
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอานวยการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
ในการนี้ นายชินอิจิ มิซูโน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2558 เป็นต้นไป

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2558 มีม ติ แต่งตั้งนายทาคาฮิโต นากามูร ะ เป็นกรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการอานวยการของบริษัทฯ แทนนายชินอิจิ มิซูโน ทั้งนี้ นายทาคาฮิโต นากามูระ ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ นายทาคาฮิโต นากามูระ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

3

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
29 เมษายน 2558 มีมติแ ต่งตั้งนายฟิล ลิป วิง ลุ น ชอว์ เป็นกรรมการของบริ ษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท ฯ
ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558 ในการนี้ นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ จาก
การเป็ น กรรมการของบริ ษั ท ฯ โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 เมษายน 2558 ในการนี้ นายโมโตยู กิ โคมาบายาชิ ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2558 เป็นต้นไป

5

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ 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 ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
ในการนี้ นายจิโร ยามากูจิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

6

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 1/2558 ได้
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(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 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จานวน
9 ท่าน รวมทั้งสิ้น 103,676,499 บาท ดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)
79,943,868
23,732,631
103,676,499

หมายเหตุ : ค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วเป็ นค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ห ารจ านวน 6 ท่ า น และเจ้า หน้า ที่ บริ ห ารจ านวน 3 ท่ า น โดยมี
กรรมการบริหารจานวน 1 ท่าน ลาออกระหว่างปี และกรรมการบริหารจานวน 1 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี

2.

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน ซึ่งจะจ่ายให้พนักงานในกรณี
ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตาม
ความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
ในปี 2558 กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ของบริ ษั ท ฯ บริ ห ารโดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์จั ด การกองทุ น ทิ ส โก้ จ ากั ด
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 3,297,250 บาท
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บุคลากร
1.

จานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานจานวน 555 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สายงาน
กรรมการบริหาร
สายงานหลัก
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ - รายบุคคล
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ - ฝ่ายไดเร็ค
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ - ศูนย์บริการนักลงทุน
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
สายงานวาณิชธนกิจ
ฝ่ายค้าตราสารหนี้
ฝ่ายบริหารการลงทุน
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายงานสนับสนุน
รวม

2.

จานวนพนักงาน
(คน)

รวม
(คน)
5
399

294
16
43
13
16
8
1
8
151
555

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผา่ นมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

3.

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายอย่างถูกต้องและ
เป็ นธรรม โดยพิจ ารณาจากความรั บ ผิด ชอบในการท างาน ผลการปฏิ บัติ งาน และผลการดาเนิน งานของบริษั ท ฯ
ในปีที่ผ่านมา
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานรวมทั้งสิ้น 22,270,041 บาท
และผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ
รวม
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4.

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพและความรู้ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
โดยมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพและทักษะในการทางานที่เหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการทางาน
ในปี 2558 บริษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทางาน
จานวน 134 หลักสูตร รวม 1,367 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย คนละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อปี
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,255,082 บาท โดยมีรายละเอียดในการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้
ประเภทการอบรม
การอบรมภายใน
การอบรมภายนอก
รวม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

จานวนหลักสูตร
82
52
134

จานวนชั่วโมงการอบรม
591
776
1,367
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- สานักงานสาขาพระปิ่นเกล้า 1-2

- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-1
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-3
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-6
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-7
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-14
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-15
- 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

ฝ่ายไดเร็ค

รายบุคคล 2

รายบุคคล 1

ศูนย์บริการนักลงทุน
- สานักงานสาขาเอสพละนาด
- สานักงานสาขานครราชสีมา
ฝ่ายไดเร็ค
- สานักงานสาขานครสวรรค์
- สานักงานสาขาขอนแก่น
- สานักงานสาขาเชียงราย
- สานักงานสาขาภูเก็ต
- สานักงานสาขาอยุธยา
- สานักงานสาขาระยอง
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาหาดใหญ่
- สานักงานสาขาอุบลราชธานี
- สานักงานสาขาอุดรธานี
- สานักงานสาขาสระบุรี
- สานักงานสาขาบางแค

วิจัย

สายงานวิจัยหลักทรัพย์

- ฝ่ายวิเคราะห์เทคนิค
- ฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน
- ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
- ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ

- ฝ่ายตลาดทุน
- ฝ่ายตลาดตราสารหนี้
- ฝ่ายควบรวมกิจการ
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- ฝ่ายวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ

สายงานวาณิชธนกิจ

- ฝ่ายปฎิบัติการ
- ฝ่ายธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ
- ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ
- ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สายงานวิจัยและบริการการลงทุน

สายงานปฎิบัติการ

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
วิจัย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายกากับดูแล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายกฎหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้น

ฝ่ายค้าตราสารหนี้

ฝ่ายบริหารการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

แผนผังองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

แผนผังองค์กร

- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายบริหารเงิน

สายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร

นายสุเทพ พีตกานนท์

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

54

อายุ
(ปี)

เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติ
ให้ถูกต้องเหมาะสม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การ
ลงทุน

เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET 50 Index Futures
และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย, 2557,
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่างเหมาะสม
(เงินฝาก ทองคา กองทุน หุ้น หุ้นกู้), 2557,
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

หลักสูตร 2550 Capital Market Academy, Leader
Program (CMA) 4

หลักสูตร Director Certification Program (DCP),
2543 / Thai Institute of Directors Association
(IOD)

หลักสูตร Chairman 2543, 2545 / Thai Institute of
Directors Association (IOD)















ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Missouri Kansas City
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

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

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

ก.ย. 2540 – พ.ค. 2552

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและ
กรรมการบริหาร

ธ.ค. 2552 - พ.ค. 2553

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

ประธานกิตติมศักดิ์

ประธานกรรมการและรักษาการ
ประธานกรรมการบริหาร

มิ.ย. 2553 - ส.ค. 2554

ชื่อหน่วยงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2552 - ธ.ค. 2552

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

รายงานประจ�ำปี 2558

59

60

กรรมการบริหาร

นายนาโอกิ ซูกาย่า

กรรมการบริหาร

นายนิมิต วงศ์จริยกุล

50

51

48

นายทาคาฮิโต นากามูระ

กรรมการอานวยการ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16, 2556,
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร DCP Refresher Course,
2552, Thai Institute of Directors Association (IOD)







ระบบการควบคุมภายในสาหรับบริษัทที่ยื่น IPO,
2558, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรม
วาณิชธนกิจ



Assessing Company Performance Enhancing
Good Corporate Governance, 2558,
Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

Assessing Company Performance Enhancing Good
Corporate Governance, 2558,
Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Assessing Company Performance Enhancing Good
Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J.
Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
KEIO University ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

Business Manager of
Fixed Income Division –
Asia Pacific
Head of Administration

2544 - 2546

กรรมการบริหาร

ผู้บังคับบัญชาสายงานบริการ
ด้านวาณิชธนกิจ

กรรมการบริหาร

Managing Director,
Branch Manager, Tennouji branch

ตาแหน่ง
กรรมการอานวยการ

2546 - 2552

มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน

2541 - ธ.ค. 2550

ธ.ค. 2550 - ปัจจุบัน

เม.ย. 2556

ช่วงเวลา
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน

Nomura Italia SIM P.A. - Milano, Italia

Nomura International
(Hong Kong) Limited

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

Nomura Securities Co., Ltd.

ชื่อหน่วยงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางาน

รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

กรรมการบริหาร

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

53

55

อายุ
(ปี)

Transformative Engagement Workshop, 2557,
บริษัท ปราณา จากัด

หลักสูตรสร้างระบบปฎิบัติงานทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ด้วย HR Scorecard, 2554, หอการค้าไทย

หลักสูตรการสร้างและพัฒนายอดขาย (บริการทีม
ขาย), 2554, หอการค้าไทย

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้
รายย่อย, 2554, สมาคมสถาบันการศึกษา การ
ธนาคารและการเงินไทย









ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
Imperial College London, University of London
ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Hong Kong University of Science and Technology
ประเทศฮ่องกง

Assessing Company Performance Enhancing Good
Corporate Governance, 2558,
Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย



ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
Southern Adventist University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

Director of Counterparty Risk
Management – Asia
Internal Audit
General Auditing

เม.ย. 2539 - ก.ย. 2539
ก.พ. 2535 – เม.ย.
2539

Managing Director and Chief
Administrative Office, SE Asia

Director

ผู้อานวยการ

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร

ก.ย. 2539 – พ.ย. 2549

พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน

เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน

2539 – พ.ค. 2552

ช่วงเวลา
มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน

Chase Manhattan Bank, N.A.

Morgan Guaranty LLC

ING Bank, N.V., Singapore Branch

Nomura Singapore Ltd.
(Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.)

Capital Nomura Securities Plc.

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางาน

รายงานประจ�ำปี 2558

61

62

กรรมการ

นายจิโร ยามากูจิ

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

47

อายุ
(ปี)



Assessing Company Performance Enhancing Good
Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J.
Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี กฎหมาย
Doshisya University ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

Director
Assistant Director

ธ.ค. 2543 – พ.ค. 2546
เม.ย. 2542 – พ.ย. 2543

เม.ย. 2534 – มิ.ย. 2539

ก.ค. 2539 – พ.ย. 2539

Nomura Securities Co., Ltd.,
Corporate Finance Department

Nomura Securities Co., Ltd., Toranomon Branch

Nomura Securities Co., Ltd., Kyoto Branch

Sales

Nomura Securities Co., Ltd., Nagoyaekimae Branch

Nomura Securities Co., Ltd., Personnel Department
(Recruitment)

Director

มิ.ย. 2546 – พ.ย. 2548

Nomura Funds Research & Technologies America
(Nomura International New York)

Vice President

Chief Officer of Business
Development Department

ธ.ค. 2548 - ธ.ค. 2550

Nomura Securities Co., Ltd., Private Banking Department

Nomura Securities Co., Ltd., Yonago Branch

Executive Director

ม.ค. 2551 – มิ.ย. 2552

Nomura Securities Co., Ltd., Private Banking Kyoto Office

Nomura Securities Co., Ltd., Uehonmachi Branch

ชื่อหน่วยงาน
Capital Nomura Securities Plc.

Vice President

Branch Manager
(Managing Director)

มิ.ย. 2552 – มี.ค. 2556

ธ.ค. 2539 – มี.ค. 2542

Branch Manager
(Managing Director)

ตาแหน่ง
กรรมการ

เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางาน

รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

นางวัธนี พรรณเชษฐ์

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

78

อายุ
(ปี)

Assessing Company Performance Enhancing Good
Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J.
Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร DCP Refresher Course, 4/2550, Thai
Institute of Directors Association (IOD)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP),
16/2550, Thai Institute of Directors Association
(IOD)

หลักสูตร Board Performance Evaluation, 2547,
Thai Institute of Directors Association (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP),
15/2545, Thai Institute of Directors Association
(IOD)











ปริญญาโท การบัญชี
University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

2542 - 2556
2549 - เม.ย 2552
2542 - 2549

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

2550 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
ต.ค. 2541 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางาน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จากัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

63

64

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

63

อายุ
(ปี)

Assessing Company Performance Enhancing Good
Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J.
Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
2550, Thai Institute of Directors Association
(IOD)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14, 2555,
สถาบันวิทยาการตลาดทุน







ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2553 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

2550 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

2556 - ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

2543 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
ม.ค. 2545 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางาน

บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จากัด

บริษัท ไอ-ซีเคียว จากัด

บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จากัด

บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จากัด

บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จากัด

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จากัด

บริษัท บีบี คอนเน็ค จากัด

บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จากัด

บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จากัด

บริษัท ชินาทรัพย์ จากัด

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

ชื่อหน่วยงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

55

อายุ
(ปี)

Assessing Company Performance Enhancing Good
Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J.
Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP),
2545, Thai Institute of Directors Association
(IOD)





ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
มี.ค. 2542 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางาน

บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

65

66

กรรมการอิสระ

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

51

อายุ
(ปี)

Assessing Company Performance Enhancing Good
Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J.
Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP),
2547, Thai Institute of Directors Association
(IOD)





ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม)
Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน
ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน
2547 - 2551
2547 - 2551
2547 - 2551

กรรมการ

เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน
ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ

มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน

บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จากัด

บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด

บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จากัด

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

Peri-Hory Asia Formwork Pte. Ltd. (Singapore)

MK Industry Co., Ltd (Korea) or
Hory Engineering Korea

Hory Engineering Corporation (Japan)

บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ทางาน

รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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นางกฤตติกา ธารามาศ

ผู้อานวยการบริหารสายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

Know Your Customers’ Asset Allocation Currency
Futures รู้ทันรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่า
กิจการ, ขายหน่วยลงทุนอย่างไรให้ถูกต้องตาม
กฏเกณฑ์, 2556, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย

โครงการ EIC ต่ออายุใบอนุญาต ด้านสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า, 2555, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย





• หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการ
วางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2
การวางแผนการลงทุน, 2558, สถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

• หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการ
วางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ, 2557, บริษัท
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จากัด

ปริญญาตรี ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.037%
(800,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

เจ้าหน้าที่: ฝ่ายปฏิบัติการ,
ฝ่ายจัดหาเงินทุน

รองผู้จัดการ สายงานธุรกิจ
หลักทรัพย์ 2, ฝ่ายบริการหลักทรัพย์
นิติบุคคล

ก.พ. 2541 – เม.ย 2550

2529 – ม.ค. 2541

ผู้จัดการ, สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 3

ผู้อานวยการบริหาร
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2

มิ.ย. 2552 – พ.ย. 2553
พ.ค. 2550 – พ.ค. 2552

ผู้อานวยการบริหาร
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
, ฝ่ายไดเร็ค, ฝ่ายบริการการลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ,
สานักสาขาเอสพละนาด

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการบริหาร
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2

พ.ย. 2553 – ม.ค. 2557

ช่วงเวลา
ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางาน

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558
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68

ผู้อานวยการอาวุโส
สายงานวาณิชธนกิจ

นายยาสุฮิโร เทราเสะ

ผู้อานวยการอาวุโสสายงาน
การเงินและเลขานุการบริษัทฯ*

นางสาวกฤษณา
กุลปัญญาเลิศ

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน

42

53

อายุ
(ปี)

Company Reporting Program, 2558, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Effective minute taking and Board Reporting
Program, 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

Company Secretary Program (CSP), 2558, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง
ปี 2557 และฉบับปรุงปี 2555, 2557, สภาวิชาชีพ
บัญชี









The degree of Bachelor of Commerce
Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น

Bond Market Analysis I, 2558, สมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย



ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

Sales Representative - Kobe
Branch
Sales Promotion and Marketing
Department

2552 - 2554

ผู้อานวยการอาวุโส
สายงานวาณิชธนกิจ

2554 - มิ.ย 2557

ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน

ผู้อานวยการฝ่ายสินเชื่อ

Chief Operation Officer

2555
2543 - 2554

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานการเงิน

ช่วงเวลา
มี.ค. 2556 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางาน

Nomura Asset Management U.S.A Inc.

Nomura Securities Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จากัด

ชื่อหน่วยงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

4. หน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดังนี้
4.1 ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ กากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
4.3 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
4.4 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3. ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

* เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี ซึ่ งเป็ น กระบวนการที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน นาไปสู่ความเจริญเติบโตและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษั ทฯ จึง ได้ก าหนดนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีของบริษั ทฯ ไว้เป็น ลายลัก ษณ์อั กษร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ หลัก การก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ของบริษั ท จดทะเบี ยนที่ กาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดต่างๆ จานวน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกากับ ดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรและ
เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร
> นักลงทุนสัมพันธ์ > เกี่ยวกับบริษัท”
ประวัติการกระทาผิดกฏระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ และข้ อ บั งคั บ ขององค์ ก รที่ ก ากั บ ดู แล
โดยในปี2558 บริษัทฯ มิได้มีประวัติการกระทาผิดกฏระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในปี 2558 เป็นปีที่สองที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทาโครงการ Rewards & Punishment ร่วมกับหลาย
องค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินว่า บริษัทฯ มีระบบและการกากับดูแลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก จึงส่งผลให้
ผลการประเมินอยู่ในระดับ “A” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2557 ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ”B+”1
1

ที่มา: จดหมายตลาดหลักทรัพย์ ที่ กส. 53/2558 เรื่อง ขอนาส่งผลประเมินการกากับดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการ
Rewards & Punishment ประจาปี 2557 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
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การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยดาเนินการจัดการประชุมโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี ค รั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2558
ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อ อานวยความสะดวกให้
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงรายละเอียดการจัดประชุม วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล
และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบ
อื่ น ๆ ที่ เพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณาในแต่ ล ะวาระ พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์
ของบริ ษั ท ฯ (www.nomuradirect.com) เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2558 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารกระท าใดๆ อั น เป็ น
การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น ไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุม
ของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระ
การประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถาม
คณะกรรมการในที่ประชุม
อนึ่ง เอกสารสาคัญซึ่งบริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558 มีดังนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2557
(2) ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
(3) ประวัติของกรรมการที่เข้าใหม่
(4) วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
(5) ประวัติของกรรมการอิส ระจานวน 3 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น
(6) นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(7) ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(8) แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โรงแรมสุโขทัย)
(9) หนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ ซึ่ งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสียงได้
(10) รายงานประจาปี 2557
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2.

การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 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 เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ร วดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมไปถึง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสินเชื่อ รวมทั้งผู้บริหาร
สูงสุดในสายงานการเงิน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จากัด
ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได้ ก าหนดให้ ที่ป รึก ษากฎหมายจากบริษั ท เบเคอร์ แอนด์ แม็ค เค็ นซี่ จ ากั ด ซึ่งมีค วามอิ สระ
เป็ นผู้ สังเกตการณ์แ ละสอบทานความเหมาะสมของการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุม สามัญ ผู้ ถื อหุ้ นร่ วมกั บ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ในแต่ ล ะวาระการประชุ ม โดยใช้ ใ บลงคะแนนที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ ณ ตอนลงทะเบี ยน โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารแจ้ ง
ผลการลงคะแนนและจานวนเสียงที่เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมในทันทีก่อนการ
ประชุมในวาระถัดไป สาหรับ วาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการ
เป็นรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน
อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ ผู้ที่รับผิดชอบ
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 ร ายใหญ่ ห รื อ รายย่ อ ย
โดยมีระยะเวลาการประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง
3.

การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจั ดประชุ ม สามั ญผู้ ถื อหุ้ น ประจาปี ครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อ วัน ที่ 29 เมษายน 2558 บริ ษัท ฯ ได้ แจ้ งมติ
ที่ ป ระชุ ม บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.nomuradirect.com) เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2558 และเผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีการบันทึกการชี้แจง
ขั้นตอนการลงคะแนน วิธี การแสดงผลคะแนนให้ที่ป ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม การเปิ ดโอ กาสให้ผู้ถือหุ้ น
ตั้งประเด็นหรือซักถาม คาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
โดยไม่มีกรรมการที่ลาประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ งฉบั บ ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ซึ่ งแสดงระเบี ยบวาระการประชุ ม ข้ อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผ ล
และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบ
อื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นระยะเวลา 21 วัน ก่อนวันนัดประชุ มผู้ถือหุ้น
และไม่เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทากาหนดไว้อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง บริษัทฯ ได้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม
2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการจั ดประชุ ม สามั ญผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี ค รั้งที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2558 บริ ษัท ฯ ได้ ดาเนิ น
การประชุมตามลาดับวาระการประชุมที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมู ลส าคั ญนอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ ในหนังสือ เชิ ญประชุ ม และไม่ มีก ารแจกเอกสารที่ มีข้อมูล สาคัญ เพิ่ม เติ มใน
ที่ประชุมอย่างกะทันหัน สาหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการ
เป็นรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน
3.

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น
ในทางมิ ช อบ พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ให้ พ นั ก งานทุ ก คนในบริ ษั ท ฯ รั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ทั้ ง นี้ สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”
ในปี 2558 ไม่ มี ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยใช้ ข้ อ มู ล ภายใน
เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
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
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนโดยก าหนดให้ ก ารท ารายการที่ เ กี่ ยวโยงกั น จะต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ
และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ของทางการและจะต้ องได้ รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต้ องรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หากรายการนั้ น อยู่ ใ นอ านาจที่ ฝ่ า ยจั ด การสามารถท าได้ ต ามกฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
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การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน เพื่อรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และกาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน”
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในปี 2558 ไม่ มี ก รรมการที่ มี ส่ ว นได้ เสี ยและกรรมการที่ เป็ น บุ ค คล
ที่เกี่ยวโยงกัน เข้าร่วมประชุม ในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1.

การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ดังนี้


ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดถือลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้บริการที่
หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และเป็นบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่าง
สม่าเสมอต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อ
ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และรักษาความลับของลูกค้า



พนั ก งาน: บริ ษัท ฯ ตระหนั ก ในความส าคัญ ของพนั กงานว่ า เป็น ทรัพ ยากรที่ มีคุ ณ ค่ ามากที่ สุ ด ที่จ ะน า
ความส าเร็ จ มาให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ กั บ พนั ก งานอย่ า งเท่ า เที ย มกั น เป็ น ธรรม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจัดให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีและปลอดภัย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทางาน
พร้ อ มทั้ ง ส่ งเสริ ม การท างานเป็ น ที ม การยึด ถื อ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และความเท่ า เที ยมกั น ในโอกาส
การทางาน



อุ ต สาหกรรม: บริ ษั ท ฯ มุ่ งเน้ น การปฏิ บั ติ ต่ อ บริ ษั ท อื่ น ในอุ ต สาหกรรมอย่า งเท่ า เที ยมกั น เป็ น ธรรม
และยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน และตามข้อตกลงของสมาชิก และแข่งขันภายใต้กฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย



สั ง คม: บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม การช่ ว ยเหลื อ สั งคม การท านุ บ ารุ งศาสนา
การจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย



คู่สัญญา: บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ
กับคูส่ ัญญา



เจ้าหนี้: บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นใน
การดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
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ทางการที่มีอานาจควบคุมการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับทางการในการดาเนินงานต่างๆ



ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งเน้นบริหารบริษัทฯ ให้มีผลกาไรและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทน
ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยมี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 60 ของก าไรสุ ท ธิ แ ต่ ล ะปี
ยกเว้นบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่สาคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายละเอียดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ได้
ในหัวข้อ “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับของกลุ่มโนมูระ
ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) โดยครอบคลุมประเด็นที่สาคัญต่างๆ ได้แก่
ความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โอกาสทางธุรกิจ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสม การเก็บรัก ษาเอกสาร ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้ อม กิจกรรมเพื่อสั งคม การยึดถื อหลั กสิ ท 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 กาหนดให้มีการรายงานข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับรู้ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ
ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.nomuradirect.com) และเว็ บ ไซต์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน
บริษัทฯ กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจและการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”
บริษัทฯ กาหนดวิธีปฏิบัติในการดาเนินการข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลูกค้าสามารถแจ้ง
ข้อร้องเรียนได้ที่ฝ่ายกากับดูแล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-6860-5 หรือแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com)
เมื่ อ ลู ก ค้ า มี ข้อ ร้ อ งเรี ยน ฝ่ า ยก ากั บ ดู แลจะด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ ลู ก ค้ า ร้ อ งเรี ยน โดยหาข้ อ เท็ จ จริ งและ
ดาเนินการหาข้อยุติรวมถึงติดต่อและรายงานความคืบหน้าของการดาเนินการให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันถัดจากวั นที่ได้รับข้ อร้องเรียน และรายงานการดาเนินการทุ กระยะเวลา 30 วัน จนกว่าจะดา เนินการแล้วเสร็ จ
และเมื่ อได้ ข้อ ยุติ จะแจ้ งผลของข้ อ ยุติ และการแก้ไขปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ยนให้ผู้ ร้ อ งเรียนทราบภายใน 7 วั น นั บ ตั้ งแต่
วันถัดจากวันที่มีข้อยุติ รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้ง
เบาะแสมายัง บริษั ทฯ ตามขอบเขตที่ กาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ (www.nomuradirect.com)
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแส”
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2.

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การกระบวนการยื น ยั น การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม โนมู ร ะ
ของพนักงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมทั้งเผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกิจ ของกลุ่มโนมูระฉบับปรับปรุงล่ าสุดไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ซึ่งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ บน เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.nomuradirect.com) ภายใต้ หั ว ข้ อ “เกี่ ยวกั บ บริ ษั ท > ข้ อ มู ล องค์ ก ร > นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ” ซึ่ งรวมถึ ง รายงาน
แห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ในรายงานประจาปี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญตาม
ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่า นช่อ งทางที่ สามารถเข้า ถึ งข้ อ มู ลได้ ง่า ย ทั้งที่ เป็ น ข้ อมู ล ทางการเงิน และที่ มิ ใช่ ข้อ มูล ทางการเงิ น โดยก าหนดให้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2558 บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์” ได้แก่ แบบแสดงรายการ
ข้อ มู ล ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี รายชื่ อ กรรมการและผู้บ ริ ห าร โครงสร้ า งผู้ ถื อ หุ้ น ประวั ติ อ งค์ ก ร
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ นโยบายการกากั บดูแลกิจการที่ ดี จรรยาบรรณธุรกิ จ ของกลุ่ม โนมู ระ นโยบายต่ อต้า น
การคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งเบาะแส นโยบายบริหารความเสี่ยง รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน
ขององค์กรประจาปี ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อานาจหน้าที่และคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ งบการเงินรายไตรมาสและคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบการเงินประจาปี และ
คาอธิบ ายและการวิ เคราะห์ ของฝ่ ายจั ดการ หนังสื อเชิ ญประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น รายงานการประชุม ผู้ ถือ หุ้ น มติที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่สาคัญ พร้อมทั้งข้ อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูล ข่าวสาร
ที่สาคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามแนวทาง
ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปีของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิ น รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ค่ า สอบบั ญ ชี แ ละค่ า บริ ก ารอื่ น ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ ห้ บ ริ ก าร บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จานวนครั้งของการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ พร้อมทั้ง จานวนครั้งที่กรรมการแต่ ละท่านเข้าร่วมประชุ ม
ค่าตอบแทนแก่ กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือ ลักษณะของค่า ตอบแทน รวมไปถึงตารางสรุปอัต ราส่ว น
ทางการเงินที่สาคัญ งบการเงินประจาปี และคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
อนึ่ง ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสานักงาน ก.ล.ต. ดาเนินการเนื่องจากการเปิดเผย
ข้อมูลไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อกาหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการจานวน 11 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์มาเป็น
เวลานาน โดยแบ่งเป็นเพศชายจานวน 9 ท่าน และเพศหญิงจานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้บริหาร
ภายในจานวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็ นตัวแทนของกลุ่ม โนมู ระจานวน 4 ท่า น และกรรมการอิสระจานวน 4 ท่า น
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ที่กาหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระคิด เป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนา
ความรู้ของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัทฯ”
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจานวน สัดส่วน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว เหมาะสมกับ
ขนาดกิจการและมีสัดส่วนการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยการ
ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด อีกทั้งการตัดสินใจในการบริหารงานทั่วไป
ของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งเป็ น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ห าร 5 ท่ า น ไม่ ใ ช่
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ
จะกระทาอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ เป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง
1 ใน 3 เป็ น อั ต รา ถ้ า จ านวนกรรมการที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ น 3 ส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกเป็ น จ านวนใกล้ ที่ สุ ด กั บ
ส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”
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ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 คณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน
3 ท่าน เพื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นสาคัญ โดยมีการพิจารณาการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
อย่างละเอียดรอบคอบว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือไม่
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทาการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัท
อื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
ซึ่งจะเห็นได้ว่า จานวนและลักษณะธุรกิจที่กรรมการแต่ละท่านดารงตาแหน่งอยู่ในปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ กล่ า วคื อ ไม่ มี ก รรมการท่ า นใดที่ ด ารงต าแหน่ ง เกิ น 5 บริ ษั ท จดทะเบี ย น และไม่ มี
กรรมการบริหารท่านใดที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง
นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ จัดทาทะเบียนกรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติ คณะกรรมการบริษั ท ฯ และอื่ นๆ ตามกฎหมายหรื อระเบี ยบข้อ บังคั บของตลาดหลัก ทรั พย์ฯ ส านั กงาน ก.ล.ต.
และหน่ว ยงานก ากับ ดูแลอื่น ที่เกี่ ยวข้ อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอี ยดคุ ณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติ การฝึกอบรม
และการพัฒนาความรู้ของเลขานุการบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัทฯ”
2.

คณะกรรมการชุดย่อย

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่อ ย เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณา
รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิต
บาลานซ์ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์ สูงสุด
ของบริ ษัทฯ และผู้ถื อหุ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีค ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
แยกต่างหาก โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ทั้งนี้ สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
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คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”
3.

บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สามารถดูรายละเอียดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ระยะยาว ค่านิยมหลัก
และพัน ธกิจ ของบริ ษัท ฯ ซึ่ งน าเสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งบริษัท ฯ ได้จั ดให้มีก ารสื่อสารระหว่า งกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรับทราบแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประชุมผู้บริหารส่วนงานและ
พนักงานเป็นประจาทุกเดือน รวมถึงผ่านระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกในการกากับดูแลติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี ภ ายในบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมั่ น คง
ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก กลุ่ม ซึ่งจะ
นาไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น จึงได้กาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัตใิ นการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ ม อบหมายให้ ฝ่า ยกากับ ดู แลมี หน้ าที่ ใ นการก ากับ ดูแ ลการปฏิ บั ติง านเป็น ไปตาม
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับ
บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกาหนดให้การทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการและจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกาหนดให้
กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน
เพื่อรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน
ก.ล.ต. ให้ กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทราบทั น ที ก่ อ นที่ จ ะมี ป ระชุ ม ในวาระการพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
และกาหนดให้ กรรมการที่มี ส่ว นได้ เสี ยไม่ สามารถเข้า ร่ว มการประชุม และลงคะแนนในวาระการพิจ ารณารายการ
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน”
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ไม่มี ก รรมการที่มีส่ว นได้เสี ยและกรรมการที่เป็น บุคคลที่
เกี่ ยวโยงกั น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในวาระการพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ยวโยงกั น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารบั น ทึ ก ไว้ ใ นรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายใน ทั้ ง ด้ า นการควบคุ ม การด าเนิ น งาน
การปฏิ บั ติ งาน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ ต่า งๆ ของทางการ โดยมอบหมายให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
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ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทา
การประเมิ น ความเสี่ ย งในแต่ ล ะส่ ว นงาน เพื่ อ ก าหนดขอบเขต ระยะเวลา และจ านวน พนั ก งานที่ เ หมาะสมใน
การตรวจสอบ และนาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถ
ดู ร ายละเอี ย ดความเห็ น ถึ ง ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งไว้ ได้ ใ นหั ว ข้ อ
“การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
ดังนี้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ


พิจ ารณาสอบทานและอนุมั ติก ารวิสั ยทั ศน์ กลยุทธ์ และวัต ถุป ระสงค์ร ะยะยาวของบริษั ทฯ ครั้งล่า สุ ด
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป



พิ จ ารณาทบทวนและอนุ มั ติ น โยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ต ามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558



อนุมัติให้นาจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระมาปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558



กาหนดให้พนักงานดาเนินการยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ ในเดือนกุมภาพันธ์
2558



อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ จั ดให้มี นโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่ อเป็น ช่องทางให้ผู้ มีส่ว นได้ เสียแสดง
ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กาหนด
4.

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันกาหนด
วัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุก ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ
จะจัดทาหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งให้กรรมการทุกท่านเป็ น
การล่วงหน้าประมาณ 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการสามารถ
ขอข้อมูลที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด
นอกจากนี้ หากมีวาระใดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเชิญ
ผู้บริหารของฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมการประชุมเพื่ อรายงานข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทาความรู้จักกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
ในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ป รึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก
เพื่อช่วยพิจารณาและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
การจั ด การที่ อ ยู่ ใ นความสนใจโดยไม่ มี ก รรมการบริ ห ารร่ ว มด้ ว ย และ มี ก ารรายงานผลการประชุ ม ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนถัดไป พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายการประชุม
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 12 ครั้ง ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดเข้าร่วมประชุม
น้อยกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการ
บริษัท” พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วยจานวน
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการรายงาน
ผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมกราคม 2559 พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายการประชุม
อนึ่ง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะสามารถ
นาเสนอวาระการประชุมและกรรมการสามารถจะอภิ ปรายแสดงความคิดเห็ นได้โดยทั่วถึงกัน อีกทั้ ง ยังส่งเสริมให้
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
สร้ า งสรรค์ ใ นทุ ก วาระการประชุ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วาระหรื อ ประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อบริษัทฯ
5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ คานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นสาคัญ โดยจัดให้
มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ ง คณะและรายบุ ค คล รวมถึ ง ก าหนดให้ มี ก ารพิ จ ารณา
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาร่วมกัน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางปรับปรุงการทางานในปีต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยัง มีการพิจารณาการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
อย่างละเอียดรอบคอบ ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือไม่
บริ ษั ท ฯ มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจ าปี 2558 ของกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ ง คณะ
และรายบุคคล จานวน 6 หัวข้อ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับกรรมการบริหาร/คณะกรรมการชุดย่อย
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะประจาปี 2558 เท่ากับร้อยละ 94.06
ลดลงร้อยละ 1.02 จากเดิมร้อยละ 95.08 ในปี 2557 ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
บริษัทฯ รายบุคคลประจาปี 2558 เท่ากับร้อยละ 93.39 ลดลงร้อยละ 0.70 จากเดิมร้อยละ 94.09 ในปี 2557 ทั้งนี้
ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคลประจาปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ปี 2557 โดยกรรมการที่เข้าร่วมประเมินผลประจาปี 2558 จานวน 11 ท่าน ซึ่งระหว่างปี 2558 มีกรรมการเข้าใหม่
3 ท่าน และมีกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน
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6.

ค่าตอบแทน

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

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษั ทฯ สนับ สนุน ให้ กรรมการและพนัก งานในทุก ระดับ เข้ าอบรมพัฒนาความรู้ กับ สมาคมส่งเสริม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพนักบัญชี สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดอบรมขึ้นภายในองค์กร โดยมีบุคลากรในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยาย
และยังได้เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมให้กับพนักงาน
ในปี 2558 บริษัทฯ สนับสนุนให้ กรรมการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการทางาน จานวน 134 หลักสูตร รวม 1,367 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ
2 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,255,082 บาท
บริ ษัท ฯ มี นโยบายส่ งเสริ ม ให้ กรรมการพัฒนาความรู้ อ ย่า งต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะการฝึก อบรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการได้
ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ”
บริษัทฯ กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทา “คู่มือกรรมการ” เพื่อมอบให้ กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารสรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร นโยบายและขั้ น ตอน
การปฏิบัตงิ านที่สาคัญให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อช่วยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มีความเข้าใจในกิจการ
ของบริษัทฯ ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คู่มือกรรมการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
และคณะกรรมการบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติของกรรมการ การรั กษาสิทธิและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือกรรมการ
ของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
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ในปี 2558 มี ก รรมการได้ รั บ แต่ งตั้ งใหม่ จ านวน 3 ท่ า น ซึ่ งได้ แก่ นายฟิ ล ลิ ป วิ ง ลุ น ชอว์ นายทาคาฮิ โ ต
นากามูระ และนายจิโร ยามากูจิ ซึ่งบริษัทฯ ได้นาส่งคู่มือกรรมการที่บริษัทฯ จัดทาขึ้น ให้กับ กรรมการได้รับแต่งตั้งใหม่
ทั้ง 3 ท่าน เรียบร้อยแล้วหลังจากที่กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อ ให้กรรมการแต่
ละท่านทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน
ครั้งแรก
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นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้ อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อ บริษัทฯ เช่น
การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
และไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.

การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก กลุ่ ม รวมถึ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ประเภทสถาบั น
ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคาชี้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
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
2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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2.5 บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการ
ได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ เป็ น ต้ น เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มี ข้อ โต้ แ ย้ ง
ในภายหลัง
2.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และสอบถามต่อ
ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
3.

การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริษัทฯ จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดง
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นตั้งประเด็นหรือ
ซักถาม บันทึกคาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก
เสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ในวันทาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3.3 บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน
นับจากวันประชุม
3.4 บริษัทฯ กาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบั นทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯ แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัท ฯ แจ้งให้ผู้ถือ หุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่ างๆ ที่ใ ช้ในการประชุ ม ขั้ นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ ง
สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจั ดทาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
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3.

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 บริษัทฯ กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ
3.2 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารที่ มี ห น้ า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ
ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทุกเดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มี
การเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี

4.

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการรายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนเองและบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
ซึ่ งมี ส่ ว นได้ เสี ยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การกิ จ การของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ เข้ า ด ารงต าแหน่ งครั้ ง แรก
และรายงานเมื่อ มีก ารเปลี่ยนแปลงข้อ มูล การมีส่ วนได้ เสียดังกล่ าว ให้คณะกรรมการบริษั ทฯ ทราบ
อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4.2 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญ ในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าว
ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
4.3 บริษั ทฯ มีน โยบายดาเนินธุ รกิ จให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้า ทารายการ
เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษั ทฯ และได้กระทาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดที่เป็นปกติธุรกิ จการค้า (Fair and at Arms’
Length)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1.

การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 บริษัทฯ กาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน อุตสาหกรรม สังคม
คูส่ ัญญา เจ้าหนี้ ทางการที่มีอานาจควบคุมการประกอบธุรกิจ และผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทฯ คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ อย่าง
เป็นธรรม
1.3 บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
1.4 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ
1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยเปิดเผย
กระบวนการและช่องทางไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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1.6 บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางดาเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส
และเปิดเผยแนวทางดาเนินการไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.7 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
และนโยบายเกี่ยวกับ การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ให้ความเห็น ชอบไว้
โดยสรุป 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
1.5 บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
1.6 บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยบทบาทและหน้ า ที่ ของคณะกรรมการ จ านวนครั้ ง ของการประชุ ม และจ านวนครั้ ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจาปี
1.7 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่า ยค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บ ริหารที่สะท้อ นถึงภาระหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
1.8 บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม
และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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2.

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางอื่นด้วย 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)

88

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
เป็นระยะเวลา 5 ปี
แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีและหนังสือเชิญประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการแจ้งเบาะแส
บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบั ติ วาระการด ารงต าแหน่ งของคณะกรรมการ รวมถึ ง
เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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 และมี ประสบการณ์ในธุรกิจ
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” จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
1.5 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
และกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว สามารถได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญประจาปี
กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
1.6 เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กรรมการสามารถทุ่ ม เทเวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นบริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
บริษัทฯ กาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่งให้ไม่เกิน 5 บริษัท จดทะเบียน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กรรมการที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งไม่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัท ฯ มากกว่า 2 แห่ง และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สาธารณชนทราบ
1.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัท อื่นของกรรมการ
ผู้จัด การและผู้บ ริห ารของบริษั ทฯ อย่างชั ดเจน ทั้งประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษั ท
ที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
1.8 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้ อ งทราบ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ ง ประสานงานให้ มี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์
ของเลขานุการบริษัทฯ ที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.9 เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ า นกฎหมาย การบั ญ ชี
หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
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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
รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริ ษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ
เครดิตบาลานซ์ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
และขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจ ริยธรรม เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
แยกต่างหาก โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว 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
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
มอบหมายให้ฝ่ายกากับดูแลติดตามให้พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
3.5 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางในการพิจารณา
การทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.6 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบี ยบและนโยบาย คณะกรรมการมอบหมายให้ ฝ่า ยตรวจสอบภายใน เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และจัดให้มีการทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
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3.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความเสี่ ยงในการปฏิ บั ติ งาน ความเสี่ ยงด้ า นการตลาด และความเสี่ ยงด้ า น
การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ยบ มี ก ารทบทวนระบบหรื อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การความเสี่ ย ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
3.8 คณะกรรมการให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้
ในรายงานประจาปี
3.9 คณะกรรมการจั ด ให้ มี แนวทางด าเนิ น การที่ ชั ด เจนกรณี ผู้ เกี่ ยวข้ อ งหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ยที่ ป ระสงค์ จ ะ
แจ้งเบาะแส และเปิดเผยแนวทางดาเนินการไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.

การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษัทฯ จัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
4.2 บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการทุ ก เดื อ น และประธานคณะกรรมการสามารถเรี ยกให้ มี
การประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็นเร่งด่วนได้
4.3 คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่อง
ที่สาคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุ ม จะจั ด ส่ งให้ แก่ ก รรมการเป็ น การล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 5 วั น ท าการก่ อ น
วันประชุม
4.5 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ
ทัง้ หมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
4.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา
สาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการ
ทุกท่านให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.7 บริษัทฯ สนั บสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร
4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4.9 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็น
เพื่ อ อภิ ป รายปั ญ หาต่า งๆ เกี่ ยวกั บ การจัด การที่ อ ยู่ใ นความสนใจโดยไม่ มี ก รรมการบริ ห ารร่ ว มด้ ว ย
และแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงผลการประชุม
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5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับ
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 กาหนดค่าตอบแทนของผู้ บริ หารให้ สอดคล้ องกั บผลการปฏิ บัติงานของแต่ล ะท่ าน และต้อ ง
คานึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้ร้บ

7.

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ และพนักงาน
ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการใหม่
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จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ
(Code of Ethics of Nomura Group)
คณะกรรมการของบริษัท โนมูระ โฮลดิ้งส์ อิงค์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ” ได้มีมติให้นาจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ระดับสูง ผูต้ รวจสอบขององค์กร และพนักงานของกลุ่มโนมูระ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “พนักงาน”

1.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของกระแสเงินในตลาดเงิน

2.

การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า
พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

3.

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

พนักงานต้องทาความเข้ าใจว่า ความเชื่อมั่นในกลุ่มโนมูระจะลดลง หากมีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นความยากลาบากในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ดังนั้น พนักงานต้องส่งเสริมให้มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้อ ง รวมถึงระเบี ยบการป้อ งกัน การใช้ ข้อ มูล ภายใน การป้ อ งกัน และปราบปราม
การฟอกเงิน ทุจริตคอร์รัปชั่น และ การเลี่ยงภาษี ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและโดยเจตนารมณ์

4.

โอกาสทางธุรกิจ

พนั ก งานมี ภ าระหน้ า ที่ ใ นอั น ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ อั น ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายแก่ ก ลุ่ ม โนมู ร ะเมื่ อ
โอกาสอานวย ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทฯ

5.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทาการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดกับผลประโยชน์ กับกลุ่มโนมูระ
นอกจากนี้ พนั ก งานรวมถึ ง สมาชิ ก ในครอบครั ว ไม่ พึ ง รั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ใดๆ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม อั น เกิ ด จาก
ตาแหน่ งหน้า ที่ ที่ได้รั บ มอบหมายจากกลุ่ มโนมูร ะ ทั้ งนี้ รวมถึ งการได้รั บ ผลประโยชน์ ใ นรู ปแบบของเงิน กู้ยืม หรื อ
สัญญาหนังสือค้าประกันจากกลุ่มโนมูระ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

93

รายงานประจ�ำปี 2558

6.

การรักษาข้อมูลความลับ

พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของกลุ่มโนมูระ หรือ ของลูกค้า
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยทีไ่ ด้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ 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
ดาเนินการติดต่อธุรกิจ อย่างเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน และพนักงานของกลุ่มโนมูระ พนักงาน
จะต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในการซื้อขายหลักทรัพย์อัน ไม่เป็นธรรม โดยการสร้างราคา ปกปิด
การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติอื่นที่ไม่เป็นธรรม
ข) กลุ่มโนมูระ ต้องปฏิเสธการติดต่อทาธุรกรรมใดๆ กับองค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สิ่งผิดจริยธรรมหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
ค) พนักงานอาจให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากพนักงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวทาง
ที่บริษัทฯ กาหนด นอกจากนี้ ห้ามมิให้พนักงานให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่
จะได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

8.

การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มโนมูระ ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และพนักงานควรดูแลทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ และมั่นใจว่าการใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9.

การเก็บรักษาเอกสาร

พนักงานต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนิน ธุรกิจหรือ ระบบบัญชีของกลุ่มโนมูระ และเก็บรักษา
เอกสารนั้นไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบภายในที่กาหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของกลุ่มโนมูระ
ในกรณีที่มีการไต่สวนหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล พนักงานต้องไม่จัดทารายงานเท็จ หรือ
จงใจปกปิดซ่อนเร้นหรือทาลายเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

10. ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
กลุ่มโนมูระมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางปฏิบัตทิ ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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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 มีนโยบายยึดถือหลักสิ ทธิมนุษยชน เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างทางค่านิยม
เปิ ด โอกาสการว่ า จ้ า งงานอย่ า งเสมอภาคและไม่ ยิ น ยอมให้ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ การกี ด กั น แรงงาน
การล่วงละเมิด หรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ชนชั้น สัญชาติ สีผิว เพศ
อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม หรือการไร้ความสามารถ
ข) กลุ่มโนมูระ มุ่งมั่น ในการจ้างงานที่เสมอภาค และดูแลพนักงานให้ มีสภาพแวดล้อมในการทางานให้ มี
ความปลอดภัย และเอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิผลของพนักงาน

13. ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศ
พนักงานพึงเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกประเทศที่กลุ่มโนมูระดาเนินธุรกิจอยู่และดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

14. นโยบายด้านสื่อสาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจของกลุ่มโนมูระสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย หรือการให้สัมภาษณ์
พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด

15. การลงทุนของพนักงาน
หากพนักงานต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัท ฯ 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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

95

รายงานประจ�ำปี 2558

17. การคุ้มครองผู้รายงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส
พนักงานที่รายงาน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ

18. จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
ก) นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินต้องปฏิบัติดังนี้
1) ส่งเสริมความซื่อสัตย์ และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการใช้หลักจรรยาบรรณ ในการควบคุม
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับหน้าที่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
2) จั ด ท ารายงานและเอกสารที่ ต้ อ งเปิ ด เผยของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ น าส่ ง ให้ กั บ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล
และสาธารณชนอย่างครบถ้วน ยุติธรรม ถูกต้องแม่นยา ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเข้าใจได้
3) ดาเนินการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมาย และกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4) เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบในส่วนนี้ จะต้องรายงานไปยังบริษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ใน
แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
5) พึงปฏิบัตใิ ห้เป็นที่เชื่อถือว่า เป็นผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด
ข) ห้ามมิใ ห้ผู้ประกอบวิ ชาชีพ ด้านการเงิน ทาการทุจริต บีบบั งคับขู่เข็ญ ยักย้ายถ่ ายเท หรือ ชี้นาข้ อมูลแก่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในทางที่ผิด เพื่อให้งบการเงินของกลุ่มโนมูระแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็น
จริงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ค) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน หมายถึง พนักงานของกลุ่มโนมูระในส่วนที่เกี่ย วข้องกับหน่วยงานการเงิน
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) ประธานบริหารของแผนกทั้งหมด (Division CEOs) ประธานบริหารของทุกธุรกิจ (Business
Division CEOs) หัวหน้าสายงานธุรกิจ (Business Line Heads) หัวหน้าสายงานระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
ทุกธุรกิจ (Business Infrastructure Division Heads) และประธานบริหารภูมิภาคของกลุ่มโนมูระ (Regional
CEOs of Nomura Group)

19. การแก้ไขและการยกเว้น
บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไขข้อความ หรือการยกเว้นใดๆ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ หากพนักงานพบว่า ข้อกาหนดใดในจรรยาบรรณฉบั บนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง
พนักงานต้องแจ้งต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีต่อไป
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นโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistleblowing Policy)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งาน หรื อ ลู ก ค้ า หรื อ บุ ค คลภายนอกทุ ก คนปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย
และข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถรายงานการกระทาใดๆ ที่เชื่อได้ว่าอาจขัดต่อข้อกาหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานการให้ข้อมูล
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
1.
2.
3.
4.
5.

พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รัปชั่น และการติดสินบน
การฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ
การดาเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัทฯ หรือระเบียบข้อบังคับของทางการ
พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสาคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
การกระทาใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม

แนวทางปฏิบัติ


พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายตามข้อมูล
ข้างต้น สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการสอบสวน ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยจะแสดงตัวตน หรือไม่แสดงตัวตน ก็ได้
และส่งไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้
o
o
o
o
o
o
o

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

66 (0) 2287 6869
66 (0) 2287 6001
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บริษัทฯ จะดาเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรม
ต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส
โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจ และเชื่อมั่นใน
กระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม



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



บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรื อเนื้อหาสาระของเรื่องที่
รายงาน 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 ร รม
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 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ผู้รับแจ้งเบาะแสจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแทน



คณะทางานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสทราบ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจ้งแบบไม่แสดง
ตัวตน จะทาให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้



ในกรณีที่ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ให้ ทั น ท่ ว งที และหากจ าเป็ น บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การลงโทษกั บ บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้ อ ง หรื อ ด าเนิ น การรายงาน
ให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องทราบ



ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสาร
ความลับที่เลขานุการบริษัทฯ
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Policy)
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.

คณะกรรมการต้องปฏิ บัติหน้า ที่ในนามของคณะกรรมการบริหารเพื่อบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของ
ทั้งบริษัทฯ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
ความเสี่ยงจะพิจารณาจากกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ

3.

จุดมุ่งหมายของการกาหนดนโยบายพื้นฐานและกระบวนการควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง มาตรฐานทางการเงิ น และเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของบริ ษั ท ฯ ผ่ า นการบริ หารความเสี่ ย งด้ า น
การปฏิบัติงาน

4.

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ถูกนิยามไว้ ดังนี้
1)

ความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อเงินทุนของบริษัทฯ

2)

การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากบริษัทฯ ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือจาก
สภาวะตลาดที่ถดถอย

3)

การที่รายรับไม่ครอบคุมรายจ่าย เนื่องจากการถดถอยของความสามารถในการแข่งขันหรือ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจลดลง

การแต่งตั้งและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม
2.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรักษาความเป็นอิสระในการบริหารความเสี่ยงออกจากฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ

3.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้
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1)
2)
3)
4)

3.

4.

5.

6.

จัดตั้งและกาหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
จัดตั้งและดาเนินการให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการบริหารความเสี่ยง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

4.

บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นได้
โดยประธานคณะกรรมการเป็ นผู้เสนอชื่อ ผู้เข้า ร่วมประชุม (ตามคานิ ยามในหัวข้ อที่ 4 : ประธานใน
ที่ประชุม)

5.

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

การเรียกประชุม
1.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ

2.

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทาหน้าที่
เรียกประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้

ประธานในที่ประชุม
1.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงต้องทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานคณะกรรมการ”)

2.

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้

การประชุมคณะกรรมการ
1.

การประชุมสามัญถูกกาหนดให้จัดขึ้นปีละสองครั้ง แต่อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้เมื่อมีความจาเป็น

2.

ในกรณีที่มีความจาเป็น การประชุมของคณะกรรมการอาจจัดให้ มีขึ้นในหลายสถานที่ได้ โดยการประชุม
ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นที่ใกล้เคียงกัน

วาระการประชุมและเอกสารการประชุม
1.

100

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.

ในการประชุมของคณะกรรมการ จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1)

ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด กฏหมาย สินเชื่อ การปฏิบัติงาน
และชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งจาเป็นต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่

2)

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกนโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง

3)

ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษั ทฯ ซึ่งประธานคณะกรรมการเห็นว่า
มีความจาเป็น

2.

พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งตระหนั ก ว่ า ตนเองเป็ น หลั ก ส าคั ญ ในการบริ ห ารความเสี่ ยงและต้ อ งจั ด การกั บ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

3.

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยมีการประเมิน และจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่า ยงาน
อย่างเหมาะสม

การแบ่งประเภทและนิยามความเสี่ยง
1.

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงจากการกาหนดแผนกลยุท ธ์ แผนด าเนินงาน
และการน าไปปฏิ บั ติ ไม่ เหมาะสม หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย ภายใน และสภาพแวดล้ อ มภายนอก
อั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ เงิ น กองทุ น หรื อ การด ารงอยู่ ของกิ จ การ เช่ น ก าหนดกลยุท ธ์ ผิ ด พลาด
ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ได้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์จนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

2.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บริษัทฯ ไม่สามารถชาระ
หนี้สิน และภาระผูก พันเมื่อถึ งกาหนดได้ เนื่องจากไม่ส ามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็น เงิน สดได้ หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.

ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่ อ (Credit Risk) คือ โอกาสที่ คู่สัญ ญาไม่สามารถปฏิ บัติต ามภาระที่ตกลงกั นได้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์
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หนึ่ง การให้สินเชื่อนอกเหนือจากนโยบาย เจ้าหน้าที่สินเชื่อขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์วงเงินสินเชือ่
เป็นต้น
4.

ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology Risk) คื อ ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด
เหตุ ก ารณ์ ที่ ค าดการณ์ หรื อ ไม่ ค าดการณ์ อั น เนื่ อ งมาจากการน าเทคโนโลยี ม าใช้ โ ดยมี ผ ลกระทบ
ถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนและรายได้ของบริษัทฯ เช่น
บุคคลที่ไม่มีอานาจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทาลาย หรือเปิดเผยข้อมูลได้

5.

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกากับดูแลกิจการที่ดี
หรื อ ขาดธรรมาภิ บาลในบริ ษัท ฯ ที่ เกี่ยวข้ องกั บกระบวนการปฏิ บั ติงานภายใน บุค ลากร ระบบงาน
หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการดาเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น
การทุ จ ริ ต ของพนั ก งาน ความเสี่ ยงที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อ ทรั พ ย์สิ น เช่ น อั ค คี ภั ย การจลาจล
การก่อวินาศภัย เป็นต้น

6.

ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบ
ต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น มูลค่าการซื้อขายในตลาดลดลง ส่งผลต่อค่านายหน้าจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์

7.

ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ (Compliance Risk) เช่ น ความเสี่ ย งต่ อ การถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง
หรือถูกเปรียบเทียบปรับโดยทางการ

10. การรายงาน
1.

คณะกรรมการจะต้องทาการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

2.

คณะกรรมการต้องตรวจสอบประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และทาการทบทวน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3.

คณะกรรมการต้ อ งรายงานและให้ ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ต่ อ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

11. รายงานการประชุม
1.

เลขานุ ก ารต้ อ งบั น ทึ ก สาระส าคั ญ ในการประชุ ม รวมถึ งผลสรุ ป โดยจั ด ท าเป็ น รายงานการประชุ ม
และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงนามในรายงานการประชุมดังกล่าว

2.

รายงานการประชุมจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเวลาห้าปี

12. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

1.
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(Anti – Corruption Policy)
บทนา
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ” โดยมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นใน
การต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด พร้อมทั้งจัดทา “นโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การยอมรับและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ฉบับนี้ และให้ถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ เรียกร้อง
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 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ กรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น อย่าง
เคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ จะถูกลงโทษทางวินัย
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
คานิยาม
การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้
สาหรับธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการกระทา หรือละเว้นการปฏิ บัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
ที่มิควรได้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการให้หรือรับเงินสด สิ่งของแทนเงินสด ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง บริการ
ประโยชน์ อื่ น ใด หรื อ สิ น บน กั บ หน่ ว ยงานเอกชน หน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หรื อ บุ ค คลอื่ น ใด ไม่ ว่ า จะเป็ น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
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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 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบายต่ อต้าน
การคอร์รัปชั่น และมอบหมายอานาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ นานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้ บริษั ทฯ มีก ารรายงานทางการเงินอย่า งถูก ต้ อ งและเพียงพอ มีร ะบบ
การควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม มี ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น

3.

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มี
การควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ถู ก ต้ อ งเหมาะสมตรงตามนโยบายต่ อ ต้ า น
การคอร์รัปชั่น และมีการจัดเก็บหลักฐานจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
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 ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับ
พนั ก งาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม โนมู ร ะ (Code of Ethics of Nomura Group)
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน นโยบายการกากับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) นโยบายเรื่อง
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกาหนดต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2.

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ให้กับผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยพนักงานต้องไม่สร้างความสัมพันธ์พิเศษกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อันจะ
ทาให้การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นไม่เป็นกลาง หรือทาให้การบริการที่ให้ต่อลูกค้าเกิดความไม่เสมอภาค
ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญที่มีมูลค่ ามากหรือรับประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือจากบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานต้องปฏิบัติตาม
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน1 (Compliance Manual) และจรรยาบรรณธุรกิจ2

3.

บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการบริ ห ารบุ ค ลากรที่ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ ง รวมถึ ง
การคั ด เลื อ ก การอบรมพนั ก งานใหม่ แ ละพนั ก งานปั จ จุ บั น การประเมิ น ผลงาน การให้ ผ ลตอบแทน
การเลื่อนตาแหน่งพนักงาน

4.

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

5.

เมื่อบุคคลใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสตามช่องทาง
ที่บริษัทฯ 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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่อ ย เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณา
รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ
เครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับ ผิดชอบและ
ขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 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

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

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการ 2 ใน 5 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจมอบหมายให้ กรรมการท่า นหนึ่งหรือหลายท่าน หรือ บุคคลอื่ นใดปฏิบัติการอย่า งใดอย่างหนึ่ ง
แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

2.

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อ
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.

เป็น ประธานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และประชุ มผู้ ถือ หุ้น ของบริ ษัท ฯ รวมถึ งควบคุ มการประชุ ม
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

3.

เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.

ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. ที่ กาหนดให้ ก รรมการอิ ส ระมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด และต้อ งมี จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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กรรมการอิสระ
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(ข) คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหาร” โดยคณะกรรมการบริหารทั้งคณะมีอานาจ
สูงสุดในการบริหารจัดการ (ซึ่งแตกต่างจากระบบ CEO ที่มีผู้บริหารสูงสุดเพียงท่านเดียว) ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารท่านใด
มีอานาจสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.

มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณากาหนดนโยบาย แผนการดาเนิ นงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปีของบริษัทฯ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
1.2 ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
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
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1.7 ขาย จ าหน่ า ย จ่ า ย โอน ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน ล้ า สมั ย หรื อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ รวมถึ ง
การตั้งสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจาหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.8 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต
มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
1.9 แต่ งตั้ งหรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งหรื อ หลายคน กระท าการอย่า งหนึ่ งอย่า งใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อานาจนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือ มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริ ห าร สามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุ รกิจ
ที่มีการกาหนดขอบเขตที่ชัดเจน
2.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับรอบปีบัญชี 2558 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 เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้
ปี
2541 ถึง ปัจจุบัน
2550 ถึง ปัจจุบัน
2542 ถึง 2556
2549 ถึง เมษายน 2552

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
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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 และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ

7.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องได้รับการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 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)

•

รายการอื่ น ที่ เห็ นว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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8.

ดาเนินการตรวจสอบ/มอบหมายให้มีการตรวจสอบในเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่
ผู้ส อบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
บริ ษัท ฯ ได้ กระท าความผิ ดตามที่ก าหนดไว้ใ นพระราชบั ญญั ติห ลัก ทรั พ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ (ฉบับ ที่ 4)
พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และผู้ สอบบัญชีทราบภายในเวลา
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

9.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
1)

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2)

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

3)

การฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท าดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะรายงานงบการเงินรายไตรมาส
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มอีกหากมีความจาเป็น
(ง)

คณะกรรมการสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
กาหนดวงเงิน

2.

พิจารณากาหนดผู้มีอานาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กาหนด
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3.

พิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้สินเชื่อ เช่น การกาหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึ่งๆ

4.

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

5.

พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้า
ซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

6.

พิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้านามาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท
บัญชี และกาหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

(จ) คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ
ในบั ญ ชี เ งิ 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
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและการทาธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2.

สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นครั้งคราวอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่กาหนดจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือเมื่อมี
คาขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป

3.

พิจารณากาหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ ให้เหมาะสมกับสภาพคล่องและ
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ

4.

พิจารณากาหนดมาตรการในการดาเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ
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(ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นัน้

2.

พิจารณากาหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ และก าหนดให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางหรือขั้นตอน

3.

ตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

4.

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นา
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ ตลอดจนมีเวลา
ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค ณะกรรมการที่ เ ข้ ม แข็ ง และเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1.

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2.

ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละ
หลายท่าน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มีตามข้อ
1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน
(1) ในกรณี ที่ ตาแหน่ งกรรมการว่า งลงเพราะเหตุ อื่ นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เลื อ กบุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายเข้ า เป็ น กรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดั งกล่ า วจะอยู่ใ นต าแหน่ งกรรมการได้ เพี ยงเท่ า วาระที่ ยัง เหลื อ อยู่ของกรรมการที่ ต นแทนและมติ ของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในการเลื อ กกรรมการข้ า งต้ น ต้ อ งประกอบด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4
ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
(2) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตาแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการ
ในต าแหน่ งเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ไปเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น จนกว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ชุ ด ใหม่
เข้ า รั บ หน้ า ที่ เว้ น แต่ ศ าลจะมี ค าสั่ ง เป็ น อย่ า งอื่ น ในกรณี ที่ ศ าลมี ค าสั่ งให้ ก รรมการพ้ น จากต าแหน่ ง ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตาแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
ชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุม
(3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทาการ
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่ง
ที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวน
ที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทนเท่านั้น
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กรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่า ข้อกาหนดขั้นต่า
ของสานักงาน 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
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ

3.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถื อหุ้นที่มีนัยสาคัญหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ว่ า ด้ ว ยการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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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
สานักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อ หุ้ น ส่ ว นของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ นั้ น ด้ ว ย เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7.

ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8.

ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย ส าคั ญ กั บ กิ จ การของ บริ ษั ท ฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสาคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนั กงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ นเดื อนประจา หรือถื อหุ้นเกินกว่ าร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่ มี
สิ ท ธิ อ อกเสี ยงทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่า งเดี ยวกั น และเป็ น การแข่ งขั น
ที่มีนัยสาคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

(2) กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจเลือกตั้งกรรมการจานวนหนึ่ง เป็นกรรมการบริหาร
(3) กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถอื หุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็น
กรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติ ตามข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
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1.

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2.

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

3.

มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่า งน้ อ ย 1 ท่ า น ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้ า ที่ ใ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(4) เจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร
(5) จานวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการ
นายทาคาฮิโต นากามูระ
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นายจิโร ยามากูจิ

ตาแหน่ง
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ในปี 2558 ไม่ มี ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยใช้ ข้ อ มู ล ภายใน
เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้พนักงานและผู้บริหารนาข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจาก
การปฏิบัติงานไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางกากับดูแล ดังนี้

1.

บริษัทฯ ได้กาหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเปิดบั ญชีซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะที่บริษัทฯ 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 Holding, Inc. (หุ้ น NHI) รวมถึ ง หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารแจ้ ง ห้ า มโดย
กลุ่มโนมูระ

6.

บริษัทฯ ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ที่มีอายุการถือครองในบัญชีน้อยกว่า 30 วัน

7.

บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดทารายงานวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามนักวิเคราะห์ของสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวด
ที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการทารายงานวิเคราะห์ และห้ามพนักงานระดับตาแหน่งผู้อานวยการฝ่าย
ขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์
(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 งาน และ
กรรมการบริหารนั้นทราบหรือควรทราบว่าสายงานที่เกี่ยวข้องกาลังอยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลของหลักทรัพย์
นั้น หรือมีแผนงานที่จะเผยแพร่รายงานวิจัยของหลักทรัพย์นั้น
(3) ห้ามพนักงานทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกากับดูแลทุกคนซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จัดทารายงานวิเคราะห์เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 วั นทาการ นับตั้งแต่
วันที่ได้เผยแพร่รายงานแล้ว รวมถึงหลักทรัพย์ที่มีการแจ้งห้ามโดยกลุ่มโนมูระ
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8.

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

9.

ฝ่ายกากับดูแลของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดข้างต้น

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สาหรับรอบปีบัญชี 2558 ให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท (หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย)
(2) ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)
บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนของงานบริ ก ารอื่ น ที่ น อกเหนื อ จากบริ ก ารสอบบั ญ ชี ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด ในรอบปีบัญชี 2558 และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของ
งานบริการอื่นใดให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
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การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558
รายชื่อกรรมการ
1. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้ง
การประชุม
8
8
8

จานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
8
8
8

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณางบการเงิน
ประจ าปีบัญ ชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระชุม กับผู้ส อบบัญ ชี ภายนอกอย่างเป็นอิ สระ โดยไม่มีผู้บ ริหาร
ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
จานวนเรื่องทีค่ ณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา และจานวนเรื่องทีก่ รรมการแต่ละท่านร่วมพิจารณาในปี 2558
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายชินอิจิ มิซูโน1
นายทาคาฮิโต นากามูระ2
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนเรื่องที่
คณะกรรมการพิจารณา
214
214
214
214
214
214

จานวนเรื่องที่
กรรมการร่วมพิจารณา
213
51
126
212
206
173

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายชินอิจิ มิซูโน จากการเป็น
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอานวยการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2558 มีม ติ แต่งตั้งนายทาคาฮิโต นากามูร ะ เป็นกรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการอานวยการของบริษัทฯ แทนนายชินอิจิ มิซูโน ทั้งนี้ นายทาคาฮิโต นากามูระ ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2558
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จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ
อนุ ญาตให้ ลู กค้ าซื้ อในบั ญชี เงิ น ให้ กู้ ยืม เพื่ อซื้ อหลัก ทรั พ ย์ร ะบบเครดิต บาลานซ์ และจ านวนครั้ งที่ กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558
ตาแหน่ง
1. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัย
และบริการการลงทุน

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้ง
การประชุม
4
4

จานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
4
4

4

4

จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ในปี 2558
ตาแหน่ง
1. กรรมการบริหาร–ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
4. ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
5. ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
6. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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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
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนขององค์กร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจ โดยให้ความใส่ใจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่
ไปกับการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจะสามารถนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์กร (Sustainable Development)
ที่แท้จริง
บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
โดยมีหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมทั้งกาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินทีม่ ีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่ลูกค้า
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งประโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ให้ กั บ ลู ก ค้ า และไม่ ห ยุ ด ที่ จ ะพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
การดาเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม
การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

พนักงาน
พนักงานเป็นปัจจัยสาคัญและเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด ที่ จะนาความสาเร็จมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น พนักงานของ
บริษัทฯ ทุกคน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด โดยบริษัทฯ จัดให้มี
การจ้างงานที่เหมาะสมยุติธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารและสภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ ดี มี ก ารก าหนดมาตรฐานความปลอดภั ยใน
การทางานและให้การเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการทางานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความสุภาพและให้ความเคารพต่อ ความเป็นปั จเจกชน อี กทั้งการว่า จ้าง แต่งตั้ งและโยกย้ายพนั กงาน จะพิ จารณา
บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานสาคัญ ที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถนาศักยภาพ
การท างานของตนเองออกมาใช้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ รวมทั้ ง มี ทั ศ นคติ ต่ อ การท างานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ ร่ ว มเป็ น
พลังขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายต่อไป
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บริษัทฯ มีนโยบายทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นในการสร้างให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากร
ที่มี คุณ ภาพ เพื่อ ร่ วมกัน สร้า งสรรค์ สิ่งที่ดี อ ย่า งต่ อ เนื่ อง ประกอบด้ วย การสรรหาและคัด เลือ กบุ ค ลากรที่ มีค วามรู้
ความสามารถเข้ามาทางานในองค์กร (Recruitment and Selection) การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(Utilization) ความก้ า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงานที่ ชัด เจน (Clear Career) การชื่ น ชมผลการปฎิ บั ติ งาน (Performance
Recognition) การธารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรนานๆ (Retention) การพัฒนาศักยภาพที่ดีที่สุด
(Best Development) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Make the Difference Culture)
คูส่ ัญญา
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ คู่ สั ญ ญา บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ ในการท าธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ในระยะยาวและยั่งยืน
ในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อ คู่สัญญาอย่างชัดเจน เช่น
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
อย่างเป็นระเบียบรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
ทั้งในส่วนของคุณภาพ ราคา เงื่อนไขต่างๆ จากสินค้าและบริการต่างๆ
เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจ
เกิ 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 า ให้ ผิ ด นั ด ช าระหนี้
บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลัก
ความสมเหตุสมผล
(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 ของบ ริ ษั ท ฯ โดยมี
ความเสี่ยงและต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
(3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
(4) ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ
กับเจ้าหนี้
คู่แข่งขัน
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ไม่ทาลาย ทาให้
เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจากัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
บริ ษั ท ฯ ยิน ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ๆ ในการพั ฒนาประสิ ท ธิ ภ าพของตลาดทุ น โดยรวม
เพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นของสถาบันตลาดทุนไทย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ทางการที่มีอานาจควบคุมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อ ทางการเป็นอย่างดี บริษัทฯ มี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งแสดงถึงความ
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นเรื่องสาคัญของประเทศ โดยมีนโยบายและมาตรการต่างๆ
ที่ชัดเจนตามมาตรฐานสากล
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทน
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตามศักยภาพและเต็มความสามารถ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของ
มูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าจูงใจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกาหนดเวลา
ตามที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเห็นภาพผลประกอบการที่ชัดเจน
รวมถึงแนวโน้มการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หลักการสาคัญในการดาเนินุรรกิ
1.

ข้อ ตามนนวทางความรับผิดออบต่อสังคม

การประกอบุรรกิ ด้วยความเป็นุรรม

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่ งบริ ษั ท ฯ ยึด ถื อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายและก่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี
ต่อกิจการในระยะยาว เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
และการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานให้ความสาคัญกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
บริ ษั ท ฯ ค านึ ง ถึ ง ความเสมอภาค เป็ น ธรรม ไม่ เอารั ด เอาเปรี ย บและ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่น
ที่ได้มาจากการดาเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ตามพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักสากล
ทั้ ง ยั ง มี ห น่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลและหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หาย รวมถึ ง หาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อลดผลกระทบและขจัดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
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นนวทางการดาเนินงานในการประกอบุรรกิ ด้วยความเป็นุรรมในปี 255


ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
ในเรื่องการกากับดูแลกิจการของบริษัทอยู่ใน “สถานะดี”



ประกาศบังคับใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ



ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558



จัดตั้ง “วันแห่งแนวคิดการก่อตั้งบริษัทฯ วัฒนธรรมและปรัชญาการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มโนมูระ”
(Nomura Founding Principles and Corporate Ethics Day) ทุกวั นที่ 3 สิงหาคม ของทุ กปี เพื่ อเป็น การย้อ นคิ ด
ทบทวนและตระหนักถึงวัฒนธรรมและปรัชญาของกลุ่มโนมูระ ตามแนวคิดการดาเนินธุรกิจเมื่อครั้งก่อตั้งธุรกิจและ
จากบทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดในอดีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 90 ปี
ที่กลุ่มโนมูระดาเนินกิจการ ทั้ งนี้ มีพนักงานร่วมรับทราบวัฒนธรรมและปรัชญาการดาเนินธุรกิจดังกล่ าวทั้งสิ้น
ร้อยละ 100 ของจานวนพนักงาน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558



สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบแก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างต่อเนื่อง



จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืน
กฎหมายหรือการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้องตามนโยบายการแจ้งเบาะแส รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

2.

การต่อต้านการทร ริตคอร์รปั อัน่

ในช่วงกลางปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ ในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (CAC) โดยมี อุ ด มการณ์ ยึ ด มั่ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรมและโปร่ ง ใส
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้จัดทา “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับ
การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 พร้ อ มทั้ ง ประกาศบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึง
บุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของ
กฎหมาย
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อนึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ ผ่ า นการรั บ รองการเป็ น สมาชิ ก ของแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-Certified Company)
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”
3.

การเคารพสิทุิมนรษยอน
บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ขั้นพื้นฐานของบุคคลโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.



บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไม่กระทา
การเลือกปฏิบัติกับบุคคล (Non-Discrimination) อันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคม
หรือสัญชาติ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม



บริษัทฯ คานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ในการกาหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติและการดาเนินการ
ต่างๆ ภายในบริษัทฯ



บริษัทฯ มีแนวทางปฎิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่ามีการกระทาละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดาเนินการใดๆ เพื่อระงับการกระทาดังกล่า ว และหาแนวทางป้องกันมิให้มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อนรงงานอย่างเป็นุรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกาหนดไว้ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) การใช้แรงงาน: บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่จ้างแรงงานเด็ก
หรือบุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปี ทางานในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์: บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตาม
กฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
(3) การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน: บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้าง และปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่า ในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน
(4) ด้านมนุษยธรรม: บริษัทฯ เคารพในสิทธิของลูกจ้าง และห้ามมิให้มีการกระทาอันเป็นการละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ หรือคุกคาม ข่มขู่ในลักษณะใดๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตาม
หลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกาหนดไว้ทุกประการ
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5.

ความรับผิดออบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญสูงสุด
โดยเฉพาะสาหรับผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่ อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดยตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารทางการเงิ น ที่ ดี ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ระดั บ ทั้ ง การน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น ใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการในการทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่ครบวงจรและหลากหลาย การปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนินงาน รวมไปถึงการจัดทาโครงการส่งเสริมการขาย
และการตลาด เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งประโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ให้ กั บ ลู ก ค้ า และไม่ ห ยุ ด ที่ จ ะพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ บริ ก าร
ทางการเงินที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล ภายใต้หลักการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ดังนี้
(1) การรับรู้นละเข้าใ ถึงความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ เน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) จึงใส่ใจกับความต้องการของลูกค้า
มาเป็นอันดับแรก โดยคานึงถึงผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test) เพื่อให้
บริษัทฯ รู้จักลูกค้า อันจะเป็น ประโยชน์ในการให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจในการลงทุน
ที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าเอง
(2) การพัฒนาบรคลากร


บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลอย่า งยั่ง ยืน ด้ ว ยการจั ด ตั้ งโครงการ Young Talent Financial
Advisor ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึง ปี 2558 รวมทั้งหมด 12 รุ่น โดยเป็นโครงการที่อบรมและพัฒนา
บุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาการเงิ น และการลงทุ น (Financial Advisor) ที่ มี คุ ณ ภาพเพี ย งพอต่ อ
การให้คาแนะนาการลงทุนกับลูกค้า



บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานด้วยการจัดอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูน ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้แก่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการแนะนาข้อมูลการลงทุนแก่ลูกค้า



บริ ษั ท ฯ มุ่ ง เน้ น ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ม าตรฐานความรู้ แ ละความสามารถอย่ า งมื อ อาชี พ ในการปฏิ บั ติ ง าน
มีความรับผิดชอบ และรักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เป็นสาคัญ
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(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์นละบริการทางการเงิน


บริษัทฯ จัดตั้งโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
รวมถึงลูกค้า ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการทาธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัท จดทะเบียน
ได้โดยตรง อันจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้ ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่งในปี 2558 มีบริษัท
จดทะเบียนเข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้น 26 บริษัท



บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ลูกค้า ผ่านรูปแบบงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้ลูกค้า
เป็นประจาทุกเดือน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของลูกค้า ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อ
การลงทุนในหลักทรัพย์อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การลงทุนในหลักทรัพย์ ของลูกค้าเติบโตได้อย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน



บริษั ทฯ จั ดให้ มีก ารให้บ ริก ารที่มีค วามสะดวกและรวดเร็ วตามความต้ องการของลู กค้า ด้ว ยช่ องทางบริ การ
ที่หลากหลาย บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงช่องทางบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยในปี 2558 บริษัทฯ
มีการย้ายสถานที่ตั้งของสานักงานสาขาทั้งหมด 13 สาขา จากเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ SME Bank มาตั้งอยู่ใน
สถานที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในย่านธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการมาใช้บริการ ทั้งในแง่ ของการเดินทาง
และความสะดวกของพื้นที่ให้บริการ



บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ รู ป แบบส านั ก งานสาขาในต่ า งจั งหวั ด ให้ เ ป็ น ศู น ย์ก ารเรี ยนรู้ (NOMURA Learning Center)
หรื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ลงทุ น (NOMURA Service Center) เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
โดยจั ด ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดสดการอบรมสั ม มนาต่ า งๆ จากส านั ก งานใหญ่ ห รื อ ส านั ก งานสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานครไปยังสานักงานสาขาในต่างจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด



บริษัทฯ สรรหาเครื่องมือหรือบริการการลงทุนใหม่เพื่อ ให้ลูกค้ามีความสะดวกในการรับบริการมากขึ้น โดยใน
ปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัวฟังก์ชั่น Auto Trade สาหรับลูกค้าที่ใช้บริการโปรแกรม efin Trade Plus เพื่อเป็น
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า บริ ห ารการลงทุ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ เปิ ด ให้ ลู ก ค้ า ที่ มี
ความประสงค์ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน



บริษัทฯ จัดหาเครื่องมือ ที่หลากหลายในการทาธุรกรรมการลงทุน โดยจัดให้มีโปรแกรมสาหรับทาธุรกรรม
การลงทุน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Streaming และ efin Trade Plus เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสการลงทุน
ในกรณีที่มีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเกิดขัดข้อง ลูกค้าสามารถใช้อีกโปรแกรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที
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(4) การดาเนินกิ การด้วยหลักความเป็นุรรม


บริษัทฯ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งในรูป
เอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัทฯ



บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ กาหนดให้มีการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ อย่างถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจในมาตรฐาน
การบริการ ว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักสากล และถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายทุกประการ
โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ



บริษัทฯ มีการรักษาความลับของลูกค้า โดยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดจะถูกพิจารณาและเก็บรักษา
เป็นความลับที่สุด สาหรับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า บริษัทฯ กาหนดให้มี ลาดับขั้นและผู้ที่รับผิดชอบชัดเจน
ซึ่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าอย่างแน่นอน



บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจกับลูกค้า อย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกาหนด

(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า


บริษัทฯ มีการสื่อสารกับลูกค้า อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้รับทราบ
ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่ เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จดหมายข่าวประจาเดือน
แผ่นพับ Direct Mail เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) และสื่อต่างๆ



บริษัทฯ มีการแจ้งเตือนสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯ เช่น มี Direct Mail แจ้งลูกค้าเมื่อลูกค้า
ได้รับรางวัลจากการส่งเสริมการขาย การอบรมสัมมนาพิเศษ หรือมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ



บริษัทฯ มีการจัดเก็บและติดตามความคิดเห็นของลูกค้า เช่ น มีการจัดซื้อโปรแกรมสารวจความพึงพอใจใน
งานสาคัญ เช่น SET in the City 2558 เพื่อสารวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงจัดทาแบบสอบถามสาหรับ
กิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นความสาคัญตามกลุ่มลูกค้า เพื่อนาไปใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการต่อไป



บริษัทฯ ได้จัดทาช่องทางสาหรับลูกค้า ในการสอบถามหรือขอคาแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com)
และผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-5500
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6.

การดูนลรักษาสิ่งนวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับ
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม
(2) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
ของลูกค้าและสังคม
(3) มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ปิดไฟให้โลกพัก “Earth Hour”
ประจาปี 2558 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 20.30 น. - 21.30 น.
วันที่ 28 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นการปิดไฟฟ้าที่ไม่จาเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันกับนานาประเทศ
ทั่ ว โลก เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง ให้ พ นั ก งานประดิ ษ ฐ์ ชุ ด จากวั ส ดุ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
มาร่วมเดินรณรงค์ให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ ในอาคารร่วมตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน
(4) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
อย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยบริษัท ฯ ได้สนับสนุนให้พนัก งานร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจาปี
2558 ของอาคารกรุ ง เทพประกั น ภั ย (ส านั ก งานใหญ่ ) ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2558
โดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้นร้อยละ 87 ของจานวนพนักงานทั้งหมดที่มาทางานในวันดังกล่าว
(5) ให้ความสาคัญกับการลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก ด้วยการใช้จดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในบริ ษั ท ฯ และระหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ ลู ก ค้ า พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก ค้ า ใช้ บ ริ ก าร
e-dividend และ e-confirmation แทนการใช้ กระดาษ ซึ่งนอกจากจะลดการใช้ทรั พยากรแล้ว ยังเป็ น
การอานวยความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถรับเงินปันผลและทราบข้อมูล
การลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ไม่สูญหาย และไม่ต้องเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร ทั้งนี้ การดาเนินการ
ดังกล่าวนอกจากจะช่วยประหยัดทรัพยากรโลกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยในปี 2558
บริษัทฯ สามารถลดปริมาณเอกสารต่างๆ ได้ประมาณร้อยละ 30

7.

การร่วมพัฒนาอรมอนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทาง
ธุรกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดี การดาเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกกับการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนได้ดาเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และอานวยประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนกิ จกรรมของ
หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยพิบัติ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทย
ด้วยมุ่งหวังว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืน
ต่อไป
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บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา และด้านสังคม ซึ่งสามารถ
สรุปการดาเนินโครงการและกิจกรรมได้ดังนี้
ด้านการศึกษา
การศึ ก ษาเป็ น รากฐานส าคั ญ และเป็ น หน่ ว ยพื้ น ฐานในการด ารงและพั ฒ นาประเทศ บริ ษั ท ฯ จึ งเล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการส่งเสริมคุณภาพของการศึกษา เพื่อวางรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ช่วยนาพาชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความสาเร็จ ทั้งในการประกอบอาชีพ และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในปี 2558
บริษัทฯ ได้มีการดาเนินกิจกรรมด้านการศึกษา ดังนี้


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “Occupation Day” กับโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการแนะแนวทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การประกอบอาชีพทางด้านการเงินและการลงทุนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้กระบวนการด้านการทางาน มี นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1–6 เข้าร่ วมกว่า 300 คน และมี
พนักงานร่วมให้ความรู้กับนักเรียนจานวน 4 คน

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสาคัญของการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการลงทุนและ
การออมอย่างเหมาะสมให้กับพนักงานของบริษัทหรือองค์กรที่มีความสนใจเรื่องการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุในอนาคต บริษัทฯ จึงจัดตั้งโครงการที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอย่างถูกวิธีให้กับ
พนักงานบริษัทต่างๆ เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของทุกบริษัท พนักงานที่ไม่มีความสุขด้านการเงิน
มักจะส่งผลลบต่อประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์กรและนายจ้างควรให้ความสาคัญ
ในเรื่ อ งการเงิ น ของพนั ก งานเพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารเงิ น สามารถจั ด สรรเงิ น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และสามารถลงทุนภาคปฏิบัติได้จริง สามารถใช้เครื่องมือในการจัดสรรเงิน สามารถวัดผลประเมินผล
การลงทุนเพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน
ภายในองค์กรได้อย่ างยั่งยืน ผ่านการอบรมภายใต้ชื่อ โครงการ “NOMURA Classroom Roadshow” ซึ่งเป็นโครงการ
ที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมผ่านการลงทุนอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น หุ้น กองทุน LTF/RMF ให้กั บ
พนักงานบริษัทต่างๆ ที่ต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปให้ความรู้กับพนักงานของตัวเอง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าไป
ให้ความรู้กับพนักงานบริษัทต่างๆ กว่า 550 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้


วันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี
มีพนักงานระบบปฏิบัติการถึงผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ จานวน 300 คน



วันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด สาขาแหลมฉบัง ชลบุรี
มีพนักงานระบบปฏิบัติการถึงผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ จานวน 150 คน



วันที่ 17 กันยายน 2558 สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารสานักงานกลาง
คลองหลวง ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
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ด้านสังคม
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “พนักงาน ร่วมใจอาสา” ด้วยเล็งเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของพนั ก งานต่ อ กิ จ กรรมเพื่ อ สังคม โดยมี จุ ด มุ่ งหมายที่ จ ะรณรงค์ ใ ห้ พ นัก งานทุ ก คนรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมอย่า งเป็ น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อีกทั้งยังเป็ นการสานสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนพนักงาน เพื่อความสามัคคีที่จะเ กิดขึ้ น
ในองค์กร และมีเป้าหมายในการดาเนินงาน คือ พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม โดยพนักงานร่วมกัน
ระดมทุนส่วนหนึ่ง และบริษัทฯ จะสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งในปี 2558 พนักงานและบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้


8.

เข้ า ร่ ว มบริ จ าคเงิ น ผ่ า นสภากาชาดไทย ในโครงการ “น้ าใจไทยเพื่ อ เนปาล” เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
235,799 บาท เพื่ อ เป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ในเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหว ในกรุ ง กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากในหลายพื้นทีท่ ั้งในประเทศเนปาลและประเทศ
ข้างเคียง

การมีนวัตกรรมนละเผยนพร่นวัตกรรมซึ่งได้ ากการดาเนินงานที่มีความรับผิดออบต่อสังคม สิ่งนวดล้อม
นละผู้มีส่วนได้เสีย

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด หาและพั ฒ นาโปรแกรมต่ า งๆ ในการซื้ อ ขายให้ ค รอบคลุ ม ความต้ อ งการลงทุ น ของลู ก ค้ า
ที่หลากหลาย หรือสนับสนุนการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางของลูกค้า อันจะส่งผลให้มี
การลดการบริโภคพลังงานและยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึง
บริการและข้อมูลแก่ลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก เช่น






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

บริษัทฯ มีการพัฒนาช่องทางเพิ่มเติมในการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability
Test) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้
ลู ก ค้ า ตอบแบบประเมิ น ดั ง กล่ า วผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นการลงชื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบในหน้ า เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.nomuradirect.com) ด้ ว ยรหั ส ผ่ า นชุ ด เดี ยวกั บ การเข้ า สู่ ร ะบบการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ บริ ษั ท ฯ
กาหนดให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนพบลูกค้าด้วยตนเองเพียงช่องทางเดียว
นอกจากนี้ จากการที่บริษัท ฯ มีผลิต ภัณฑ์ทางการเงิน ที่หลากหลาย ทาให้บริษัท ฯ สามารถสร้างนวัตกรรม
การจัดสินทรัพย์การลงทุน (Asset Allocation) ได้ โดยการอบรมให้ประชาชนทั่วไปรู้จักการบริหารและการจัดสรรเงิน
ลงทุน ภายใต้โครงการ “NOMURA Classroom เริ่มต้นลงทุนอย่างไรไม่ให้เจ็บตัว ” โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดกิจกรรม
ทั้งหมด 2 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่วมโครงการประมาณ 100 ท่าน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น สร้างสรร พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่องค์กร
แห่งนวัตกรรม และมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับบริการที่มีคุณภาพและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมี
กระบวนการในการกากับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) การควบคุมภายในและการบริหารจัด การ
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการปฏิบัติงาน การดาเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของทางการ
และถูกต้องตามกฎหมาย มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจาทุกปี เพื่อให้การควบคุมภายในเพียงพอ
ต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุม
ภายใน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้การบริหารและการดาเนินการมีประสิทธิภาพ และจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระในการทางาน โดยรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มี ข้อกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน
ตลอดจนตรวจสอบประวัติพนักงาน การสื่อสารให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงหลักจริยธรรม และความซื่อสัตย์
โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ การอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่พนักงาน จัดให้การทางานมีลักษณะการถ่วงดุล สอบทาน
การทาธุรกรรมระหว่างส่วนงาน (Check and Balance) ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการควบคุมภายในองค์กร
ให้เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีการวัดผลและ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและพอเพียง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk and
Control Self-Assessment) ในทุกหน่วยงานเป็นประจาทุกปี เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยง
ความสาคัญของการควบคุมภายใน เป็ นวัฒนธรรมองค์กรและมีหน้าที่ในการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการดูแลองค์กร
โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินและระบุความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงานของตนเอง และพิจารณา
ปรับปรุงมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันการเกิดเหตุและมาตราการรองรับหากเกิดเหตุการณ์ที่จะทาให้
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)
บริษั ทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ าที่ กาหนดวงเงิน และอานาจอนุมั ติ ของฝ่ ายบริหารในแต่ ละระดั บ
ไว้อย่า งชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้ มีการแบ่งแยกหน้า ที่ความรับผิด ชอบ กาหนดให้มีห น่วยงานที่มี ความเป็นอิส ระจาก
หน่วยงาน Front office เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการกาหนดมาตรการและกระบวนการ
ที่ ชั ด เจนและรั ด กุ ม ในการบริ ห ารความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จ ให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ เช่ น ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ น
การคัดเลือก และกาหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ การควบคุมมูลค่าหลักประกันไม่ให้มีการกระจุกตัว
ในหลั กทรั พย์ห นึ่งหลักทรัพย์ใด หรือ ลูกค้า รายหนึ่งรายใดจนเกิ นกว่ าระดับที่ก าหนด รวมถึ งการไม่ ให้กู้ ยืมเพื่อซื้ อ
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ มีการกาหนดมาตรการการเข้าถึงการใช้สารสนเทศของบริษัทฯ
ให้มีความปลอดภัยของข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมในการดาเนินงานต่างๆ และการควบคุม
อย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการทบทวนข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการทาธุรกรรมและข้อสัญญาต่างๆ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยังมี น โยบายเกี่ ยวกั บ แผนฉุ ก เฉิ น (Business Contingency Plan) เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ได้ ต่ อ เนื่ อ ง หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ไม่ ค าดคิ ด เช่ น ภั ยธรรมชาติ วิ ก ฤตร้ า ยแรงอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งาน โดยมี
การทบทวนและทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ
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 ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามให้ส่วนงานที่รับผิดชอบทาการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

134
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รายงานประจ�ำปี 2558

สรุปการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจาปี 2558 แล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติด ตาม คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ โดยบริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี บุ ค ลากร
อย่างพอเพียง เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีระบบควบคุมภายในในการติดตาม
ควบคุมการดาเนินงาน การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารอาจนาไปใช้ในทางมิชอบ
รวมถึงเรื่องการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็นทีแ่ ตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เพื่ อ ให้ ก ารปฎิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ กั บ มาตรฐานสากล ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
แนวทางการแบ่งฝ่ายงานของกลุ่มโนมูระ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายกากับและตรวจสอบ
ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายกากับดูแล และฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งแต่งตั้ง นางปาริชาต ขันทสีมา ผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ให้ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
นางปาริ ช าต ขั น ทสี ม า มี คุ ณ สมบั ติ แ ละประวั ติ ก ารท างานเหมาะสมเพี ย งพอแก่ ก ารท าหน้ า ที่ ต รวจสอบภายใน
ของบริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่า งเป็ น อิ ส ระและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ งมอบหมายให้ นางปาริ ช าต ขั น ทสี ม า ท าหน้ า ที่ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อจากนางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา
ทั้ งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารแต่ งตั้ ง โยกย้า ย และเลิ ก จ้ า ง
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
(2) หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล ให้ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้างาน
กากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

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

นางสาวเพ็ญพรรณ
พลังวิทย์วัฒนา

ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน*

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่งปัจจุบัน
นางปาริชาต ขันทสีมา

56

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

50

การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุ้นกู้



ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน (ASCO
Compliance Training Program)
การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุ้นกู้





ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทย-อังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน (ASCO
Compliance Training Program)



ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

อายุ (ปี)

ฝ่าย Compliance & Internal Audit
ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

2528 – 2535

ฝ่ายดูแลการปฎิบัตงิ าน

2542 - 2551
2535 – 2542

ฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

2532 - 2549

2551 – 2558

Compliance and Risk
Management

2549 – 2552

ฝ่ายกากับดูแล

Compliance and Risk
Management

2552 – 2555

พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน

ฝ่ายกากับและตรวจสอบภายใน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟินันซ่า จากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จากัด

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางาน
ฝ่ายงาน
ชื่อหน่วยงาน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

2555 - 2558

ช่วงเวลา
2558 – ปัจจุบัน

ข้รายละเอี
อมูล ณ ยวันดเกี
ที่ 31
่ยวกัธับนหัวาคม
วหน้า2558
งานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบตั งิ านของบริษทั
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ธรรมาภิบาล รวมไปถึง กลไกการปฏิบัติงานในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งในปัจจุบัน และ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต
สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่ วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม และปรับปรุงแนวพึงปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคาปรึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการพิจารณากาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎระเบียบทั้งของบริษัท และของทางการ
เมื่อตรวจพบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน แล้วนาส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหารบริษัทฯและคณะกรรมการบริษัทฯ
ระบุและประเมินปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งในส่วนของเกณฑ์เดิม และเกณฑ์ที่ออกใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือธุรกรรมใหม่ เพื่อนาเสนอแนว
ทางแก้ไขความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
กาหนดวิธีปฏิบัติในกรณีลูกค้าร้องเรียน และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารบริษัทฯทราบ/พิจารณา

•
•
•
•

รายงานผลการกากับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
จัดทารายงานการกากับดูแลการปฏิบัติงานประจาปี (Annual Compliance Report) นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และนาเสนอต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
นาส่งรายงานการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.

3) การรายงาน

•

•
•
•

2) การกากับดูแล

•
•

1) สร้างเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

** หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกากับดูแล มีดังนี้

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

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

* หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีดังนี้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน
3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินฑะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบทุก ท่านมี คุณสมบัติเ ป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อ กาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และมีผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่เลขานุการ
การปฏิบั ติหน้าที่ส าหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 สิ้นสุดวัน ที่ 31 ธั นวาคม 2558 นั้ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 8 ครั้ง โดยทุกครั้ งมีกรรมการเข้าประชุมครบทุก ท่าน และได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ซึ่งสรุปประเด็นสาคัญๆ ได้ดังนี้
1.

สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ว่ า ได้ จั ด ท าอย่า งถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและเปิ ด เผยอย่า งเพี ยงพอ โดยได้
ร่วมประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ อย่างเป็นอิสระ
เพื่อรับฟังคาชี้แจง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงของผู้ที่รับผิดชอบ

2.

สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง การสอบทานด าเนิ น การโดยผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมข้อมูลจากการบรรยาย
สรุปและการตอบข้อซักถามของทั้งสองฝ่าย และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร

3.

สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การดาเนินการ
การรายงานผลการตรวจสอบและการติ ด ตามผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ข้อเสนอแนะอั น จะช่ ว ยให้
การตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

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.

สอบทานนโยบาย “การแจ้งเบาะแส” (Whistleblowing Policy)
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของ
บริ ษั ท ฯ มี จ ริ ยธรรมในการปฏิ บั ติงาน ให้ ค วามสาคั ญ อย่า งยิ่งต่ อการด าเนิ น งานภายใต้ ก ารก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี
ทั้งมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นาเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด โดยนางสาวรัตนา จาละ และ/หรือนางนงลักษณ์
พุ่มน้อย และ/หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางปาริชาต ขันทสีมา ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน มี ค วามเหมาะสมทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ สมบั ติ แ ละประวั ติ ก ารท างาน โดยสามารถท าหน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ
และมีประสิทธิภาพ

(นางวัธนี พรรณเชษฐ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มี รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทและ/หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ
1.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED (“NSL”) เพื่อเป็นนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ สัญญำที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ ำทั่วไป
ที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 631,121 บำท ค่ำนำยหน้ำคำนวณ
จำกมูลค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

2.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”) เพื่อเป็นนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ สัญญำที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไป
ที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 1,277,434 บำท ค่ำนำยหน้ำ
คำนวณจำกมูลค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

3.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์กับ INSTINET PACIFIC LIMITED (“INSTINET”) เพื่อเป็นนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ สัญญำที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไป
ที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 35,248,966 บำท ค่ำนำยหน้ำ
คำนวณจำกมูลค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

4.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำแต่งตั้งตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์กับ ดร.ประสิทธิ์ กำญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมกำร
อิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ซื้อในกำรซื้อหลักทรัพย์ สัญญำที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและ
เนื้อหำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ค่ำธรรมเนียมในกำรรับซื้อหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 501,320 บำท ซึ่งเป็นอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

5.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำ INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้ำที่มีศักยภำพในประเทศไทย ตำมที่ NSL ร้องขอ
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 15,908,475 บำท ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10
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6.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำ SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ งำนวำณิชธนกิจ ระหว่ำง
ประเทศและข้อมูลตำมที่ NSL ร้องขอ
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 22,250,000 บำท ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10

7.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำ INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะนำลูกค้ำที่มีศักยภำพในประเทศ
ไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบั ญชี 2558 มีมูล ค่ำรวม 865,586 บำท ค่ำบริกำรตำมสั ญญำคำนวณจำก
รำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้ำที่บริษัทฯ แนะนำ และอัตรำร้อยละที่กำหนดในสัญญำเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มี
ลักษณะเดียวกัน

8.

บริ ษัท ฯ ได้ ทำสัญ ญำ SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NIP เพื่ อกำรยืม และให้ยืมหลัก ทรั พย์ สั ญญำ
ที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญำซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้ำทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ค่ ำบริกำรสำหรั บรอบปี บัญชี 2558 มีมู ลค่ำรวม 4,377,859 บำท ค่ำบริก ำรตำมสัญญำเป็นอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

9.

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
สั ญ ญำที่ จั ด ท ำขึ้ น เป็ น สั ญ ญำซึ่ ง มี รู ป แบบและเนื้ อ หำเช่ น เดี ย วกั บ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท ำกั บ ลู ก ค้ ำ ทั่ ว ไปที่ ไ ม่ มี
ควำมเกี่ยวโยงกัน
รำยได้ ค่ ำ บริ ก ำรส ำหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2558 มี มู ล ค่ ำ รวม 59,434 บำท ค่ ำ บริ ก ำรตำมสั ญ ญำเป็ น อั ต รำ
ค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

10. บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญำ SERVICE AGREEMENT กั บ NOMURA SECURITIES CO.,LTD. (“NSC”) เพื่ อ สนั บ สนุ น
กำรให้บริกำรกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินของทำง NSC แก่ลูกค้ำ
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 5,425,400 บำท ค่ำบริกำรตำมสั ญญำคำนวณจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย
11. 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 2558 มีมูลค่ำรวม 3,787,956 บำท ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย
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12. บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญำ SERVICE AGREEMENT กั บ NSL และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE.LTD.
เพื่อกำรให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และงำนวิจัย
รำยได้ค่ำบริกำรสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 40,495,097 บำท ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ
1.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำรับบริกำรเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
ซึ่งมี ก รรมกำรของบริ ษัท ฯ เป็น กรรมกำรผู้ จั ดกำร โดยบริ ษัท ฯ ได้รั บ บริ ก ำรเครื อข่ ำ ยเชื่อ มสั ญ ญำณระบบ
คอมพิว เตอร์ ควำมเร็วสูงที่มีลัก ษณะและคุณภำพของบริก ำรเช่ นเดียวกับ ที่ได้รับจำกผู้ให้ บริกำรทั่วไปที่ไม่ มี
ควำมเกี่ยวโยงกันได้รับในอัตรำค่ำบริกำรที่เท่ำกัน
ค่ำบริกำรจ่ำยสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 1,971,614 บำท อัตรำค่ำบริกำรจ่ำยนี้เป็นอัตรำเดียวกับ
ทีจ่ ่ำยให้กับผู้ให้บริกำรทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน

2.

บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศให้กับ NSL สำหรับกำรทำกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศให้กับลูกค้ำของบริษัทฯ
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 72,520 บำท ค่ำนำยหน้ำจ่ำยคำนวณจำกมูลค่ำซื้อขำย
หลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำยหน้ำที่เทียบเคียงกับบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน

รายการอื่นๆ
1.

บริษัทฯ ได้จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรทำธุรกรรมค้ำตรำสำรหนี้สกุลเงินต่ำงประเทศให้แก่ NSL
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ำรวม 86,837 บำท ซึ่งเป็นอัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

2.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญำเงินให้ กู้ยืมแก่พนักงำน (ประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อำศัย) กับนำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว ซึ่งเป็น
กรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ กำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำร จำนวนเงินให้กู้ยืม ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนด
ในสัญญำดังกล่ำว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิกำรเงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนที่บริษัทฯ ให้กับพนักงำนทั่วไป
สำหรับรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้ยืมตำมสัญญำดังกล่ำวจำนวน 14,044 บำท
โดยคำนวณจำกยอดเงินกู้คงเหลือและอัตรำดอกเบี้ยที่กำหนด ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับที่คิดกับพนักงำนทั่วไปของ
บริษัทฯ
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นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน1
(The Connected Transactions Policy)
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 กำรให้หรือรับ
บริกำร กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และกำรออกหลัก ทรัพย์ใหม่ 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 หรือบุคคลอื่นที่
ตลำดหลักทรัพย์ เห็นว่ำมีพฤติกำรณ์ทำนองเดียวกัน
ทั้งนี้ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ให้หมำยรวมถึง บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องตำมมำตรำ 89/1 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย2

1

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้ อมูลและกำรปฎิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรปฎิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

2

ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
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“ผู้ บ ริ ห ำร” หมำยควำมว่ ำ ผู้ จั ด กำร หรื อ ผู้ ด ำรงต ำแหน่ งระดั บ บริ ห ำรสี่ ร ำยแรกนั บ ต่ อ จำกผู้ จั ด กำรลงมำ
ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สี่ทุกรำย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำน
บั ญ ชี ห รื อ กำรเงิ น ที่ เ ป็ น ระดั บ ผู้ จั ด กำรฝ่ ำ ยขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท่ ำ และรวมถึ ง กรรมกำรตำมมำตรำ 89/1 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย1
“ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่ำร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ กำรถือหุ้นดังกล่ำวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้มีอำนำจควบคุม” หมำยควำมว่ำ ผู้มีอำนำจควบคุมกิจกำร ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่ง
เกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ ผู้มีอำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไม่ว่ำโดยตรงหรืออ้อมหรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด 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 เงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ ก่อให้เกิดกำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
(2) รำคำและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
(3) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่ำเป็นรำคำและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนอง
เดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
“รำยกำรธุรกิจปกติ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ำที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร
“รำยกำรสนับ สนุนธุร กิจปกติ ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ำซึ่งธุรกิ จทั่ วไปที่มี ลักษณะเดียวกั บบริษั ท
จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทตน
“ส่วนได้เสีย” หมำยควำมว่ำ กำรได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกกำรตกลงเข้ำทำ
รำยกำรของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

1

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 จะเปิดเผยกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมตำรำงแนบท้ำ ย
เพื่อจัดทำรำยงำนและเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในวันที่ทำรำยกำร ห รือ
ภำยใน 9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป

4.

กรณี ต้ อ งขออนุ มั ติ กำรท ำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ทฯ จะขออนุ มั ติ ก ำรเข้ ำ ท ำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยดำเนินกำรต่อไปนี้
(1) ดำเนินกำรให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไม่ เข้ำร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวำระนั้น
(2) ด ำเนิ น กำรเปิ ด เผยมติ ที่ มี ส ำรสนเทศกำรเข้ ำ ท ำรำยกำรตำมรำยละเอี ย ดที่ ป ระกำศก ำหนดต่ อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในวันที่ คณะกรรมกำรมีมติอนุมัติเข้ำ ทำรำยกำร หรือ ภำยใน
9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
ตำรำงแนบท้ำยนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษำกำรเงินอิสระเพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรต่อ
ผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรอนุมัติ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

5.

บริษัทฯ จะสำมำรถเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันได้ตั้งแต่วันที่ คณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีได้อนุมัติ
กำรทำรำยกำรแล้วเป็นต้นไป ทั้งนี้ จะลงวันที่ที่เข้ำทำรำยกำรก่อนวันที่มีกำรอนุมัติดังกล่ำวมิได้

6.

บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ
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ตารางแนบท้ายประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
1. รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ
1.1 รำยกำรธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข
กำรค้ำโดยทั่วไป
1.2 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปและ
ค่ำตอบแทนสำมำรถคำนวณได้จำก
ทรัพย์สินหรือมูลค่ำอ้ำงอิง
1.3 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปและ
ค่ำตอบแทนไม่สำมำรถคำนวณได้จำก
ทรัพย์สินหรือมูลค่ำอ้ำงอิง

1.4 รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทำง
กำรค้ำโดยทั่วไป

2. รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี และไม่สำมำรถแสดงได้ว่ำมี
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

เปิดเผยต่อ
ตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ

-

-

-

> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ



-

-

≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ





-

≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ

-

-

-

> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ





-

≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ







≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ

-

-

-

> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ



-

-

≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ





-

มูลค่าของรายการ

ไม่จำกัดมูลค่ำ
ของรำยกำร
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ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
3. รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร

4. รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน
4.1 บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้

เปิดเผยต่อ
ตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-





-

≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ







< 100 ลบ. หรือ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ





-






✪

-

-

-





-






✪

มูลค่าของรายการ
≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ



บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นบุคคล
ธรรมดำ



บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นนิติบุคคลที่
บริษัท จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยถือ ≥ 100 ลบ. หรือ ≥ 3% ของมูลค่ำ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะ
หุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ำสัดส่วนที่
ต่ำกว่ำ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่มิใช่
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
(แล้วแต่กรณี) ถือหุ้นในนิติบุคคล
นั้น

4.2 รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินอื่น นอกจำก 4.1

≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ
> 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
≥ 20 ลบ. หรือ ≥ 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ

✪ กรณีที่เป็นรำยกำรที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันร่วมกันให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่นิติบุคคล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปหรือดีกว่ ำ บริษัทจดทะเบียนจะ
ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมในรำยกำรดังกล่ำว
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
NOMURA ASIA HOLDING N.V.

1.

2.

3.

4.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

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

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ INSTINET PACIFIC
LIMITED
กำรขำยหลักทรัพย์ตำมคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของ NOMURA ASIA
INVESTMENT (SINGPORE) PTE.
LTD.

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
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 ASIA
HOLDING N.V.

ลักษณะของรายการ

ความสัมพันธ์

ระยะเวลำรับซือ้ ระหว่ำง
วันที่ 30 เมษำยน 2557 ถึง
6 มิถุนำยน 2557

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

-

35,248,966

1,277,434

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
631,121

1,820,820 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

33,895,467 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

2,142,081 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
185,837 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

มูลค่าของรายการ (บาท)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทและบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ดังนี้

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
ดร.ประสิทธิ์ กำญจนศักดิช์ ัย

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

5.

6.

7.

8.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

สัญญำกำรให้บริกำรเพื่อจัดหำข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับงำนวำณิชธนกิจ
ระหว่ำงประเทศ ที่บริษัทฯ เป็น
ผู้ให้บริกำรและได้รับค่ำตอบแทน
สัญญำกำรแนะนำลูกค้ำที่บริษัทฯ
เป็นผู้ให้บริกำรและได้รับ
ค่ำตอบแทน

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

สัญญำกำรให้บริกำรสนับสนุนธุรกิจ
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำแต่งตัง้ ตัวแทนในกำรรับซื้อ
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

ลักษณะของรายการ

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

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

ดร.ประสิทธิ์ กำญจนศักดิช์ ้ย
เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

1 ปี

ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญำจนถึง
วันที่ยื่นแบบรำยงำนผลกำร
รับซื้อหลักทรัพย์ตอ่
สำนักงำน ก.ล.ต.

ระยะเวลาของสัญญา

865,586

22,250,000

15,908,475

1,024,919 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
รำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้ำที่
บริษัทฯ แนะนำ และอัตรำร้อยละ
ที่กำหนดในสัญญำซึ่งเทียบเคียงได้
กับธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกัน

- ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10

15,914,477 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
501,320
- อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

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

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

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

11. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SECURITIES
SINGAPORE PTE. LIMITED
และNOMURA SINGAPORE
LIMITED

ความสัมพันธ์

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

9.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญำกำรให้บริกำรซือ้ ขำย
หลักทรัพย์และงำนวิจัยที่บริษัทฯ
เป็นผู้ให้บริกำรและได้รับ
ค่ำตอบแทน

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

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

ลักษณะของรายการ

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ขึ้นอยู่กับกำรตกลงกัน
ในแต่ละงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

ขึ้นอยู่กับกำรตกลงกัน
ในแต่ละงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

ระยะเวลาของสัญญา

40,495,097

3,787,956

32,006,414 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10

26,324,661 อัตรำทีก่ ำหนดในสัญญำจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่
ได้รับมอบหมำย

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
5,425,400
19,361,184 อัตรำทีก่ ำหนดในสัญญำจำก
ขอบเขตและปริมำณของงำนที่
ได้รับมอบหมำย

รายงานประจ�ำปี 2558

151

152

กรรมกำรของบริษัทฯ
เป็นกรรมกำรผู้จดั กำรของบริษัท
ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
จำกัด

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

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

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

13. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
INSTINET PACIFIC LIMITED

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

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

ความสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

สัญญำกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์ในตลำดต่ำงประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริกำร
และจ่ำยค่ำบริกำร

สัญญำให้บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย
ระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริกำร
และจ่ำยค่ำบริกำร

สัญญำให้บริกำรกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯเป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำให้บริกำรกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯเป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

ลักษณะของรายการ

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
15 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
15 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

72,520

1,971,614

59,434

198,261 ค่ำนำยหน้ำจ่ำยคำนวณจำกมูลค่ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์และอัตรำ
ค่ำนำยหน้ำที่เทียบเคียงกับลูกค้ำ
ทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน

1,078,928 อัตรำค่ำบริกำรจ่ำยเป็นอัตรำ
เดียวกับลูกค้ำทั่วไปที่ไม่มีควำม
เกี่ยวโยงกัน

19,324 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
4,377,859
2,321,758 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

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

NOMURA HOLDINGS, INC. เป็น
บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษทั
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
MUARITIUS LIMITED

นำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว เป็น
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

17. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA MUARITIUS
LIMITED

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

ความสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญำกู้เงินประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่
อำศัย เพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่พนักงำน

บริษัทฯ จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืม

บริษัทฯ ได้จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน
จำกกำรทำธุรกรรมค้ำตรำสำรหนี้
สกุลเงินต่ำงประเทศให้แก่ NSL

ลักษณะของรายการ

ไม่เกิน 100 เดือน

1 ปี

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

14,044

-

22,356 อัตรำดอกเบี้ยเป็นอัตรำเดียวกัน
กับอัตรำที่คดิ กับพนักงำนอื่น
ของบริษัท

1,216,958 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.11-1.29
ต่อปี

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
86,837
- อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

รายงานประจ�ำปี 2558

153

154

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

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรให้บริกำรสนับสนุนธุรกิจ
สัญญำกำรให้บริกำรแนะนำลูกค้ำ
สัญญำกำรให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และงำนวิจยั

รายการ

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

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น

รายการที่แสดงในงบ
การเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
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

837,090
204,594
2,000
104,260
1,037,469
7,625
26,749
33,542
370,133

265,290,783
102,923,522
89,615,000
89,615,000
3,814,477
8,700
20,235,130

31 ธันวาคม 2557
รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกีย่ วโยงกัน และกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคั ญ

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดให้ปฎิบัติตำมนโยบำยกำรทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ ทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลในกำรเข้ำทำสัญญำนั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายงานประจ�ำปี 2558
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินทีส่ �ำ คัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)

ปีบัญชี 2557
(1 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57)

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 –
31 ธ.ค. 56)

85.04%
24.60%
7.62%
15.87%

86.92%
26.14%2
7.92%2
10.22%

84.87%
24.66%
8.70%
11.76%

3.54%
0.14 เท่า

3.81%2
0.15 เท่า

4.11%
0.17 เท่า

0.68%
3.20%
19.77%
93.43%
1.00 เท่า
N/A

0.22%
2.50%
8.39%
96.99%
1.31 เท่า
90.28%2

0.66%
3.66%
16.93%
93.93%
0.84 เท่า
92.78%

6.48%
120.87%

5.38%
86.16%

10.63%
125.72%

2.55
0.19
N/A

2.53
0.202
0.18

2.501
0.271
0.171

26.69%
56.98%
2.67%
2.82%2
8.81%2

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

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

(12.80%)
(22.97%)
3.05%
3.50%
(2.98%)

1

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก
เดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงในตารางข้างต้น คานวณจากหุ้นสามัญที่มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2

ตัวเลขที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่นาเสนอในปีก่อน เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนามาตรฐานรายงานทาง
การเงินใหม่มาถือปฏิบัติ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4)
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ (Overview)
ในปี 2558 ที่ผ่านมา ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงพอสมควร ถึงแม้มูลค่าซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
โดยเฉลี่ ยต่อ วัน ปรั บ ตัว ลดลงเพียงเล็ กน้ อยจากปีก่ อน ในขณะที่ บริ ษั ทฯ มี ส่ วนแบ่ งตลาดเพิ่ มขึ้ น จากร้ อยละ 2.84
ในปี 2557 เป็นร้อยละ 2.98 ในปี 2558 ทั้งนี้ เป็นผลจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผันผวน
อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางในระหว่างปี จากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ การขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ การชะลอตัวของการส่งออกแม้ว่าค่าเงินบาทจะ
อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์ รวมไปถึงผลการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 4G ในช่ ว งไตรมาสที่ 4 ของปี ที่ มี ร าคาค่ อ นข้ า งสู ง กว่ า การคาดการณ์ ข องนั ก วิ เ คราะห์ และปั จ จั ย
ต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ วิ ก ฤตการเงิ น ในกรี ซที่ มี ค วามวุ่ น วายและกระทบกั บ เศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ประเทศสหภาพยุโ รป
การคาดหมายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยเริ่มเกิดจริงในเดือนธันวาคม
2558 ทาให้ภาวะเศรษฐกิจเกิดความไม่แน่นอน การประกาศลดค่าเงินหยวนและความกังวลในการเติบโตของเศรษฐกิจ
จีน ตลอดจนการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกจากอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้น
ของจานวนสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 ก็ส่งผลกระทบให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม
ด้วยเช่นกัน
ธุ ร กิ จ การให้ กู้ ยืม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ของบริ ษั ท ฯ (Margin Loan Business) ขยายตั ว ดี ขึ้น กว่ า ปี ก่ อ นมาก
สืบเนื่องจากความคาดหมายในช่วงปลายปี 2557 จนถึงกลางปี 2558 ว่าสภาพเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้น ทาให้
นักลงทุนมีความต้องการขยายการลงทุน ประกอบกับบริษัทฯ มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีเครดิตบาลานซ์
ทีส่ ะดวก ทาให้ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 บริษัทฯ มียอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นมาก
อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทาให้มีการปรับลดประมาณ
การของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลาดับ ส่งผลให้ความต้องการลงทุนของนักลงทุนปรับตัวลดลง และมีผลทาให้
ยอดคงเหลือเงินให้ กู้ยืมเพื่ อซื้อหลักทรั พย์ของบริษัทฯ ลดลง นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้ เปลี่ยนแปลงสถานะ
เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มโนมูระในช่วงกลางปี 2557 ทาให้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น และส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ด้วยต้นทุน
ทางการเงินที่ต่าลง และสามารถขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อ ซื้อหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องและมีรายได้ดอกเบี้ยรับ
จากธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน
ธุรกิจวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่ว งครึ่งปีหลังของปี 2558
ตลอดจนความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ส่งผลกระทบต่อ การชะลอหรือการเลื่อน
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งทาให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ลดลงจาก
ปีก่ อน อย่างไรก็ ตาม รายได้จ ากธุ รกิ จ ที่ป รึก ษาทางการเงิ น ดีขึ้นจากปี ก่อ น ซึ่ ง ทาให้ ร ายได้ จ ากธุร กิ จวาณิ ช ธนกิ จ
โดยภาพรวมของบริษัทฯ ลดลงไม่มากนัก
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ธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นจากปีก่อน จากทิศทางของดอกเบี้ยในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับต่า
ทาให้ภาคเอกชนในประเทศยังคงให้ความสนใจการระดมทุนด้ วยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อ ง ในขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ในระดับต่าด้วยเช่นกัน ทาให้นักลงทุนแสวงหาการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าเงินฝาก โดยในปี 2558 นี้ บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่ว นแบ่งในตลาด
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจนี้ยังช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจัดหาเงินทุนให้ บริษัทฯ เอง ด้วยการออกและ
เสนอขายตั๋วแลกเงินให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันอีกด้วย
ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางบริการที่หลากหลายผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตและ Application บนเครื่องมือสื่อสารในการทาธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งทาให้บริษัทฯ
สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น และมีรายได้จากธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ธุ ร กิ จ ตั ว แทนสนั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์จั ด การกองทุ น ภายใต้ ชื่ อ
NOMURA iFUND ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีก่อน ทั้งในส่วนของจานวนลูกค้าและมูลค่าหน่วยลงทุน
ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้าและการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป
ตลอดจนบริษัท หลักทรัพย์จัด การกองทุนรวมต่างๆ ได้มี การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทาให้นักลงทุนหันมาสนใจการลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มมากขึ้น โดยมูลค่า
หน่วยลงทุนของบริษัทฯ ก้าวกระโดดจาก 5,461 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 12,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ( Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างใสสะอาด
อีกทั้งริเริ่มการจัดตั้งโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาการเงินและ
การลงทุน รวมถึ งลูก ค้า ได้ มีโอกาสได้มีโ อกาสพบกับ ผู้บริ หารระดับสู งของบริษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
เพื่ อ รั บทราบข้อ มู ล เกี่ยวกั บ การท าธุร กิ จ ของบริ ษัท จดทะเบี ยน ตลอดจนสอบถามข้ อมู ล เพิ่ มเติ ม จากผู้ บ ริ หารของ
บริษัท จดทะเบียนได้ โดยตรง อันเป็นการส่งเสริ ม สนั บสนุ น และให้ ความรู้การลงทุนที่มี คุ ณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปรับปรุงสานักงานสาขาทั่วประเทศของบริษัทฯ
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center) หรือศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center) เพื่อสร้าง
โอกาสในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด
อนึ่ ง ในปี 2558 นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปลี่ ย นแปลงเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของบริ ษั ท ฯ โดยรวม www.nomuradirect.com
และ www.cns.co.th เข้ า เป็ น เว็ บ ไซต์ เ ดี ยวกั น คื อ www.nomuradirect.com เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการใช้ ง านของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ในปี 2558 จะเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจและสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ค่ อ นข้ า งผั น ผวนและได้ รั บ ผลกระทบจากหลายปั จ จั ยทั้ งภายในประเทศและต่ า งประเทศ บริ ษั ท ฯ ยังคงสามารถ
ดาเนินธุรกิจให้มีผลกาไรจากการดาเนินงานในภาพรวมลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ผ่านการดาเนินกลยุทธ์การกระจาย
รายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนการพัฒนาบริการให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว
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1.

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ

ภาพรวมการดาเนินงานและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสาหรับรอบปีบญ
ั ชี 2558
สาหรับรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ มีกาไรต่อหุ้น 0.19 บาทต่อหุ้น และกาไรสุทธิ 416 ล้านบาท ปรับตัวลดลง
13 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งมีกาไรต่อหุ้น 0.20 บาทต่อหุ้น และกาไรสุทธิ 429 ล้านบาท
โดยผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ใกล้เคียงกับปี 2557 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การปรับตัว
ลดลงของกาไรสุทธิมีสาเหตุหลักจากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมที่ต่ากว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวม
รายได้รวมเพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท จากเดิม 1,640 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,691 ล้านบาท ในปี 2558 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท จากเดิม 1,102 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,172
ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นผลจากความพยายามในการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาบริการ
และสร้ า งความยั่งยืน แก่บ ริ ษัท ฯ ในสภาวะที่ ก ารเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จเป็ นไปอย่า งจากั ดจากการฟื้น ตั วอย่า ง
เปราะบางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
อนึ่ง รายได้รวมที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยาย
ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 และกาไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโต
ของธุ รกิจค้ าตราสารหนี้ใ นปี 2558 ในขณะที่ รายได้ค่า นายหน้าลดลงจากจากความผั น ผวนของสภาพการซื้ อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยล่ า ช้ า กว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ และการ
คาดหมายการปรับ ขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ซึ่งทาให้เกิดเงินทุนไหลออกจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
รวมทั้งผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจานวนสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557
ค่าใช้จ่ายรวมทีเ่ พิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ
การให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ และค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารจ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากค่ า ธรรมเนี ย มจากธุ ร กรรม
การจั ด จ าหน่ า ยหุ้ น กู้ ภ าคเอกชน รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานที่ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
ความเปราะบางของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
จากผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้บริษัทฯ มีอัตรากาไรขั้นต้นสาหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากเดิม
ร้อยละ 86.92 ในปี 2557 เป็น 85.04 ในปี 2558 ซึ่งทาให้บริษัทฯ มี อัตรากาไรสุทธิ สาหรับรอบปีบัญชี 2558
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากเดิมร้อยละ 26.14 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 24.60 ในปี 2558 และมีอัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยจากเดิมร้อยละ 7.92 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 7.62 ในปี 2558
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวลดลงจากเดิมร้อยละ 3.81 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 3.54 ในปี 2558
จากการลดลงของก าไรสุ ท ธิ ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2558 และการเพิ่ ม ขึ้ น ของยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมเฉลี่ ย
ณ สิ้ น ปี 2558 เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ และสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า สุ ท ธิ เ ฉลี่ ย ตามสภาพ
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กล่าวโดยสรุป ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ ไทยที่ฟื้นตัวช้ ากว่าประมาณการและสภาพการซื้ อขายหลั กทรัพย์ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ค่อนข้างผันผวนและซบเซาในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาความสามารถในการทากาไร
และความสามารถในการแข่งขันได้ดีในระดับหนึ่ง ตลอดจนสะท้อนถึงความสาเร็จในการกระจายรายได้ไปยังหลากหลาย
ธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัทฯ
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รายได้รวมสาหรับรอบปีบญ
ั ชี 2558 เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบญ
ั ชี 2557
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าสาหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวลดลง 52 ล้านบาท จากเดิม 929 ล้านบาท ในปี 2557
เป็น 877 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ร้อยละ 3 จากเดิม 45.47 พันล้านบาท ในปี 2557 เป็น 44.30
พันล้านบาท ในปี 2558 และผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจานวนสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สั ด ส่ ว นรายได้ ค่ า นายหน้ า ต่ อ รายได้ ร วมปรั บ ตั ว ลดลงค่ อ นข้ า งมาก จากเดิ ม ร้ อ ยละ 56.66 ในปี 2557
เป็นร้อยละ 51.87 ในปี 2558 สะท้อนถึงความสาเร็จของบริษัทฯ ในความพยายามที่จะกระจายรายได้ไปยังธุรกิจ
ที่หลากหลายที่นอกเหนือไปจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ของบริษัทฯ ในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสาหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวลดลง 10 ล้านบาท จากเดิม 179 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็ น 169 ล้ า นบาท ในปี 2558 หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 6 มี ส าเหตุ ห ลั ก จากการลดลงของรายได้ จ าก
การจั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ร าว 21 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 35 จากปี 2557 โดยแม้ ว่ า บริ ษั ท ฯ จะมี ร ายได้ จ าก
การจั ดจาหน่ายหลักทรัพย์ต ราสารหนี้ เพิ่มมากขึ้น อย่า งไรก็ตาม บริษั ทฯ มีรายได้จากการจัดจ าหน่า ยหลัก ทรัพ ย์
ตราสารทุนลดลงจากความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2558 ซึ่งส่งผลกระทบให้
ความต้องการในการเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทต่างๆ เลื่อนและชะลอออกไปก่อน ในขณะที่ปี 2557
บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ มู ล ค่ า สู ง ได้ ห ลายรายการซึ่ ง ท าให้ มี ร ายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มจาก
การจั ดจาหน่ายหลักทรั พย์ที่สู งกว่า ปี 2558 ค่ อนข้า งมาก อย่า งไรก็ ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุร กิจที่ ปรึกษา
ทางการเงินเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 202 จากปี 2557 จากรายการควบรวมกิจการ ในขณะที่ธุรกิจการยืมและ
ให้ ยืม หลั ก ทรั พ ย์ เติ บ โตดี ขึ้น ราว 4 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 24 จากปี 2557 จากการพั ฒ นาช่ อ งทางบริ ก ารให้ มี
ความหลากหลายและความทันสมัยมากขึ้น
สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมปรับตัว ลดลงเล็กน้อย จากเดิมร้อยละ 10.90 ในปี 2557
เป็นร้อยละ 9.98 ในปี 2558
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รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สาหรับรอบปีบัญชี 2558 เติบโตที่ดีขึ้นมากจากปีก่อน โดยปรับตัว
เพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท จากเดิม 391 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 488 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
อันเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพ ย์ตั้งแต่ปี 2557 มาจนถึงกลางปี 2558 ซึ่งทาให้
เงิน ให้กู้ ยืมเพื่อ ซื้อหลักทรัพย์ ปรั บตัว ขึ้นมาอยู่ที่ป ระมาณ 10,000 ล้า นบาท ในเดือนมิถุน ายน 2558 อย่างไรก็ ดี
สื บ เนื่ อ งการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยล่ า ช้ า กว่ า ที่ ค าดการณ์ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ มี ก ารปรั บ ลดประมาณการของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลาดับ และส่งผลให้ความต้องการลงทุน ปรับตัวลดลงด้วย ซึ่งทาให้เงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 โดย ณ วันสิ้นปี 2558 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มี
ยอดคงเหลือ 6,622 ล้านบาท
สั ด ส่ ว นรายได้ ด อกเบี้ ยเงิ น ให้ กู้ ยืม เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ต่ อ รายได้ ร วมปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ร้ อ ยละ 23.82
ในปี 2557 เป็นร้อยละ 28.84 ในปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับ
การตอบรับที่ดีจากลูกค้าและมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากเงิ นลงทุ นส าหรั บรอบปีบั ญ ชี 2558 เติ บโตดี ขึ้น มากจากปี ก่อ น โดยปรั บ ตัว เพิ่ มขึ้ น 20 ล้า นบาท
จากเดิม 41 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 61 ล้านบาท ในปี 2558 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 โดยการเติบโตส่วนใหญ่
มาจากธุรกิจค้าตราสารหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น และทาให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดสาหรับ
ธุรกิจค้าตราสารหนี้ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เป็นอันดับ 1 และ 2 ในการค้าตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) และหุ้นกู้
เอกชน (Corporate Debenture) ตามลาดับ
ทั้งนี้ ภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่าทาให้ภาคเอกชนในประเทศหันมาให้ความสนใจการระดมทุนด้วยการออก
ตราสารหนี้ผ่านการออกหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่นักลงทุนมีแนวโน้มยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนื่องจากระดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่า ซึ่งทาให้
นักลงทุนมีความสนใจลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
สัดส่วนกาไรจากเงินลงทุนต่อรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 2.49 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 3.59
ในปี 2558 สะท้อนถึงการเติบโตที่ดีขึ้นของธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ
กาไรจากตราสารอนุพันธ์
กาไรจากตราสารอนุพันธ์สาหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวลดลง 8 ล้านบาท จากเดิม 11 ล้านบาท ในปี 2557
เป็ น 3 ล้ า นบาท ในปี 2558 หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 72 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี ต ราสารอนุ พั น ธ์ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยกาไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ลดลงในปี 2558 เป็นผลจาก
การลดลงของกาไรที่เกิดขึ้นจริงจากการชาระราคาในวันที่ครบกาหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ
เงิ น กู้ ยืม สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ลดจ านวนเงิ น กู้ ยืม สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศลง
เมื่อเทียบกับปี 2557 อีกทั้งระยะเวลาในการกู้ยืมก็สั้นลงเช่นกัน
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ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับรอบปีบญ
ั ชี 2558 เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบญ
ั ชี 2557
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท จากเดิม 131 ล้านบาท ในปี 2557
เป็น 157 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายสาหรับเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินและส่วนลดจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจเงินให้กู้ยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกิจค้าตราสารหนี้ในช่วงปี 2558
อนึ่ง จากการที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มโนมูระในช่วงกลางปี 2557 ทาให้อันดับ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ในธุรกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่าลง
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสาหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท จากเดิม 83 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็ น 95 ล้ า นบาท ในปี 2558 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 15 โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับตัวแทนจัดจาหน่ายหุ้นกู้เอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตราสารหนี้
นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมจ่ายสาหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ จากร้อยละ 2.84 ในปี 2557
เป็นร้อยละ 2.98 ในปี 2558 ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ ฯ (รวมตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ลดลงเล็กน้อยจากเดิม 45.47 พันล้านบาท ในปี 2557 เป็น 44.30 พันล้านบาท ในปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสาหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัว เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท จากเดิม 888 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น 919 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากปี 2557 ทั้งนี้ แม้ว่าผลตอบแทนที่จ่ายให้กับ
ที่ปรึกษาการลงทุนในปี 2558 จะลดลงตามรายได้ค่านายหน้า ที่ลดลงจากปี 2557 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ส่วนอื่นเพิ่มขึ้นจากจานวนพนักงานทีเ่ พิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น 11 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 13 จากปี 2557 ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลั ก จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ภาษีธุรกิจเฉพาะของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ ลดลง 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 จากปี 2557 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ว
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หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ยจะสู ญ เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 0.20 ล้ า นบาท จากลู ก หนี้ อื่ น ที่ เกิ ด จาก
การให้ บริก ารที่ปรึ กษาทางการเงิน พร้ อมกันนี้ บริษัท ฯ มีการตั ดหนี้ สูญ จากลูก หนี้ธุ รกิ จหลั กทรัพย์จานวน 0.08
ล้านบาท เนื่องจากผลของคดีความถึงที่สุดและลูกหนี้ยังไม่สามารถชาระหนี้ตามคาพิพากษาได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรอบปีบัญชี 2558 ลดลง 6 ล้านบาท จากเดิม 110 ล้านบาท ในปี 2557
เป็ น 104 ล้า นบาท ในปี 2558 หรื อ ลดลงร้ อยละ 6 จากปี 2557 เนื่ อ งจากการลดลงของก าไรก่ อ นภาษี เงิ น ได้
ประจาปี 2558 อนึ่ง อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาปี 2558 เท่ากับร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2557

2.

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ภาพรวมฐานะทางการเงินและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในรอบปีบญ
ั ชี 2558
ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจโดยมีรายได้จากหลากหลายธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มโนมูระในช่วงกลางปี 2557
ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ดี ขึ้ น และสามารถจั ด หาแหล่ งเงิ น ทุ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นด้ ว ยต้ น ทุ น
ทางการเงินที่ต่าลง สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกิจค้าตราสารหนี้ได้
อย่างดี
อนึ่ง บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงการจัดหาเงินทุนด้วยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหลายรายทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการกาหนดอายุของสัญญากู้ยืมให้มีการกระจายวันครบกาหนดชาระหนี้
อย่า งไรก็ ดี ในช่ ว งเดื อ นสุ ด ท้ า ยของปี 2558 ธุ ร กิ จ การให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ได้ รั บ ผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจและสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มี เงินสดสภาพคล่องคงเหลือ
เพิ่มมากขึ้นในช่วงสิ้นปี ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดาเนินการบริหารเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินด้วยการลงทุนในตลาดเงินและ
ตั๋วเงินคลัง ซึ่งมีความเสี่ยงต่าและสภาพคล่องสูง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

163

รายงานประจ�ำปี 2558

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้
สินทรัพย์รวมปรับตัวลดลง 1,609 ล้านบาท จากเดิม 12,570 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 10,961 ล้านบาท
ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 13 เนื่องจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 2,414 ล้านบาท ในขณะที่เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 1,079 ล้านบาท โดยยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 74 ของสินทรัพย์รวม
หนี้ สิ น รวมปรั บ ตั ว ลดลง 1,636 ล้ า นบาท จากเดิ ม 7,124 ล้ า นบาท ในปี 2557 เป็ น 5,488 ล้ า นบาท
หรือ ลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากเงินกู้ยืมลดลง 1,684 ล้านบาท โดยยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 ส่วนใหญ่เป็น
เงินกู้ยืม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 58 ของหนี้สินรวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดลงจากเดิม 1.31 เท่า ในปี 2557 เป็น 1.00 เท่า ในปี 2558
จากการลดลงของเงินกู้ยืม ทั้งนี้ การจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องโดยมี
ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม อนึ่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่สูงและไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กาหนด
มูลค่าตามบัญชีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.53 บาทต่อหุ้น ในปี 2557 เป็น 2.55 บาทต่อหุ้น ในปี 2558 อันเป็น
ผลสุทธิจากผลการดาเนินงานของรอบปีบัญชี 2558 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของรอบปีบัญชี 2557
ในระหว่างปี 2558 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี โดยมีเงินกองทุนสภาพคล่ องสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน
4,676 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น สภาพคล่ อ งสุ ท ธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ร้ อ ยละ 121
ของหนี้ สิ นทั่ ว ไปและทรัพ ย์สิน ที่ เป็ น หลั ก ประกัน ซึ่งเป็น อั ต ราที่ สูงกว่า อั ตราขั้น ต่ าตามเกณฑ์ ก ารด ารงเงิ น กองทุ น
สภาพคล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ คือ ไม่ต่ากว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ ยังคงจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีความมั่นคงทางการเงินสูง
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ าเงิ นสดปรั บตั ว เพิ่ ม ขึ้น 1,079 ล้า นบาท จากเดิม 384 ล้ า นบาท ในปี 2557
เป็น 1,463 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 281 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมในตลาดเงิน
เพื่อการบริหารเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินในช่วงปลายปี 2558
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ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์และสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า สุ ท ธิ ป รั บ ตั ว ลดลง 2,955 ล้ า นบาท จากเดิ ม 11,107
ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 8,152 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 27 โดยมีสาเหตุหลัก จากการลดลงของ
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ราว 2,414 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ผันผวนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จาแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 8,158 ล้านบาท
แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติจานวน 8,152 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจานวน 6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 11,113 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลหนี้
จัดชั้นปกติจานวน 11,107 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจานวน 6 ล้านบาท อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษั ท ฯ ได้มี ก ารตั้ งส ารองค่ า เผื่ อหนี้ ส งสั ยจะสู ญ ส าหรั บมู ล หนี้ จั ด ชั้ นสงสั ย ทั้ ง จานวน ซึ่ งไม่ เปลี่ ยนแปลงจากยอด
ณ สิ้นปี 2557
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือในสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศคง
ค้าง ณ สิ้นปี 2558 ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์จานวน 3 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของเงิ น กู้ ยื ม สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศคงค้ า งจ านวน 10 ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งกู้ยืมในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท จากเดิม 676 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 710 ล้านบาท ในปี 2558
หรื อ เพิ่ มขึ้ นร้ อ ยละ 5 เนื่อ งจากเงิ นลงทุ น ในตราสารหนี้ เพื่ อค้ า ลดลงราว 504 ล้า นบาท จากเดิ ม 560 ล้า นบาท
ในปี 2557 เป็ น 56 ล้ า นบาท ในปี 2558 ซึ่ งเป็ น ไปตามสภาพการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ต ราสารหนี้ เงิ น ลงทุ น ใน
หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นราว 9 ล้านบาท จากเดิม 103 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 112 ล้านบาท ในปี 2558 ในขณะที่
เงินลงทุนในตั๋วเงินคลังเพิ่มขึ้นราว 529 ล้านบาท จากเดิม 6 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 535 ล้านบาท ในปี 2558
ซึ่งเกิดจากการบริหารเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินในช่วงปลายปี 2558
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท จากเดิม 63 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 92 ล้านบาท
ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะของบริษัทฯ ราว 24 ล้านบาท
ซึ่ ง เป็ น ผลจากการเปลี่ ย นแปลงรถยนต์ เ ดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ที่ ค รบก าหนดอายุ ก ารใช้ ง านตามนโยบายของบริ ษั ท ฯ
ในช่วงปลายปี 2558
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หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินปรับตัวลดลง 2,281 ล้านบาท จากเดิม 4,581 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 2,300
ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 50 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ และเงินลงทุน ในตราสารหนี้เพื่อค้า โดยยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจานวน 1,000
ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 1,300 ล้านบาท ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนของ
บริษัทฯ
เงินกู้ยืมอื่น
เงินกู้ยืมอื่นเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 597 ล้านบาท จากเดิม 299
ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 896 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 199
บริษัทฯ ได้ริเริ่มการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน ให้กับ
นั ก ลงทุ น สถาบั น และนั ก ลงทุ น รายใหญ่ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ใ นธุ ร กิ จ ตราสารหนี้ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ
ได้ด าเนินการตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2557 สืบเนื่อ งมาจนถึงปัจจุ บัน โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษัท ฯ
มีตั๋วแลกเงินคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจานวน 900 ล้านบาท ซึ่งจะครบกาหนดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559
อนึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณายอดเงิ น กู้ ยื ม จากสถาบั น การเงิ น รวมกั บ ยอดเงิ น กู้ ยื ม อื่ น ของบริ ษั ท ฯ จะพบว่ า บริ ษั ท ฯ
มียอดเงินกู้ยืมรวมลดลงราว 1,684 ล้านบาท จากเดิม 4,880 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 3,196 ล้านบาท ในปี 2558
ซึ่งเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และธุรกิจค้าตราสารหนี้
ของบริษัทฯ ในช่วงปลายปี 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัว เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท จากเดิม 5,445 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 5,473 ล้านบาท
ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
บริษัทฯ มี ผลการด าเนินงานของรอบปีบัญชี 2558 จ านวน 416 ล้านบาท อย่า งไรก็ตาม ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายลดลงจ านวน 1 ล้ า นบาท นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ
ผลการดาเนินงานของรอบปีบัญชี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2558 จานวน 387 ล้านบาท
อนึ่ง บริษัทฯ ได้กันสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงานของรอบปีบัญชี 2558 จานวน 21 ล้านบาท
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศ ความผันผวนของ
ราคาน้ ามั นดิ บในตลาดโลก อั ตราการเติ บโตของเศรษฐกิ จของประเทศไทยและต่ างประเทศ รวมไปถึ งนโยบายต่ างๆ
จากภาครัฐ ตลอดสถานการณ์การเมือง สถานการณ์ความไม่สงบต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการลงทุนในการขยายธุรกิจ ทิศทางการดาเนินงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงระดับความสามารถในการทา
กาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งผลกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้ง
ในและต่ างประเทศ ซึ่ งปั จจั ยดั งกล่ าวอาจส่ งผลกระทบต่ อผลประกอบการของบริ ษั ทฯ ทั้ งในฐานะบริ ษั ทจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
สาหรับภาวะอุตสาหกรรม นโยบายของทางการที่มีการประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2555 ทาให้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นใหม่เข้ามาดาเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้นหลายแห่ง ซึ่งส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และ
การช่ วงชิ งบุ คลากรที่ มี ความรู้ความสามารถในธุ รกิ จหลั กทรั พย์ โดยบริ ษัทหลั กทรั พย์ต่ างๆ ต้ องมี การปรั บกลยุทธ์ ใน
การดาเนินธุรกิจของตนเพื่อรักษาความสามารถในการทากาไรและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท รวมไปถึงการพัฒนา
บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการให้การอบรมความรู้ด้านการเงินแก่นักลงทุนและด้านเทคโนโลยีที่สามารถรองรับ
การส่งคาสั่งซื้อขายได้อย่างครบวงจร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามแผนงานและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการกระจายรายได้
ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ไม่เน้นการพึ่งพิงเพียงธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจวาณิชธนกิจเท่านั้น โดยบริษัทฯ
ได้ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการให้กู้ ยืมเงิ นเพื่อซื้อหลั กทรัพย์ ธุ รกิ จค้ าตราสารหนี้ และธุ รกิ จการยืมและให้ยืมหลักทรั พย์
รวมไปถึงธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งรายได้จากธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตในภาพรวม
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบงานให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีข้อมูลเพียงพอตอบรับไลฟ์สไตล์ของ
นักลงทุนรุ่นใหม่ ทั้งระบบการซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการจัดกิจกรรม
CNS Corporate Access เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ นั กลงทุ น ที่ ปรึ กษาการเงิ นและการลงทุ น และนั กวิ เคราะห์ พบผู้ บริ หารของ
บริษัทจดทะเบียนได้มากขึ้นและง่ายขึ้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลโดยตรงจากบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้ในการลงทุน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และการพัฒนาที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจ
อื่ นในอนาคต ตลอดจนการขยายสาขาในต่ างจั งหวั ดในรู ปแบบของศู นย์ การเรี ยนรู้ (NOMURA Learning Center) และ
ศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center) เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและเป็นการสร้างการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน
สาหรับปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์การกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลายโดยเน้น
สร้ างความเติ บโตของแต่ ละธุ รกิ จในระยะยาว ผ่ านการน าเสนอบริ การและผลิ ตภั ณฑ์ ด้ านการลงทุ นแบบครบวงจร
ด้วยความมุ่งมั่ นในการพั ฒนาธุ รกิจให้ ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้ าน ไม่ว่ าจะเป็ นการพั ฒนาคุ ณภาพการให้บริการอย่างต่ อเนื่อง
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึง
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความชานาญในด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้บริการที่มีความเชื่อถือได้ให้แก่
ลูกค้าและนักลงทุน โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายในการยกระดับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor) ให้เป็น
นักวางแผนการลงทุน (Investment Planner) เพื่อยกระดับการให้บริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม
ผู้ สู งอายุ ตลอดจนการสนั บสนุ นให้ ลู กค้ ามี การจั ดสรรเงิ นลงทุ นอย่างเหมาะสม (Asset Allocation) กั บสภาพคล่ องและ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า
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317,492,846
317,492,846
5,487,839,641
5,487,839,641

4,581,132,000
4,581,132,000
219,331,680
219,331,680
1,598,313,591
1,598,313,591
299,058,936
299,058,936
64,441,460
64,441,460
361,988,202
361,988,202
7,124,265,869
7,124,265,869

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

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

12.3
12.3

1,134,327
1,134,327

2,136,045
2,136,045

23
23

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

113,300,000
113,300,000
215,000,000
215,000,000
830,901,831
830,901,831
5,445,127,726
5,445,127,726
12,569,393,595
12,569,393,595
--

กก
กก
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

ก   ก ()

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก   ก ()
สำ�หรั
บปีสน้ิสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ก

 31  2558

ก:


ก
กก
กก/ก
ก
กกก



ก
ก
ก
กกก
กก ก
กก

ก


กก

ก

25
26,31
12.4

27

15

2558

(: )
2557
()

877,208,683
168,704,264
60,670,373
2,961,040
88,453,060
487,759,988
5,381,416
1,691,138,824

929,529,568
178,839,600
40,799,092
10,562,240
85,316,476
390,757,909
4,694,097
1,640,498,982

156,839,644
95,383,218

130,654,978
83,256,573

658,199,046
157,686,428
4,030,000
99,200,010
919,115,484
284,326
1,171,622,672
519,516,152
(103,552,305)
415,963,847

616,200,059
179,468,584
4,150,000
88,171,913
887,990,556
1,101,902,107
538,596,875
(109,851,228)
428,745,647

กกก

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2558

ก   ก ()

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ก   ก ()
สำ�หรั
บปีสน้ิ สุด
วันที(่ 31
ก

) ธันวาคม 2558
 31  2558


ก:
กกกก
ก () กก
กกก () กก

กกกก ก
กกกก
กกกกก
กกกกกก
ก
กกกก ก

15

15

ก () 
ก
ก
ก

(: )
2557
()

2558

(1,252,147)

2,598,820

250,429

(519,764)

(1,001,718)

2,079,056

-

(4,414,426)

-

882,885

-

(3,531,541)

(1,001,718)

(1,452,485)

414,962,129

427,293,162

0.19

0.20

29

กกก
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ก 2558

กกก

   1 ก 2558
ก
ก()
ก
 ( 30)
ก ( 23)
   31  2558

   1 ก 2557
ก ()
ก() ()
ก
 ( 30)
ก ( 23)
   31  2557

ก
 31  2558

2,150,469,000
2,150,469,000

ก

2,150,469,000
2,150,469,000

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ก   ก ()

2,131,833,600
2,131,833,600

ก

2,131,833,600
2,131,833,600

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษทั หลั
กทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
ก   ก ()

1,487,250
1,487,250

ก

1,487,250
1,487,250
2,136,045
(1,001,718)
(1,001,718)
1,134,327

ก
 ก(ก)
กก

56,989
2,079,056
2,079,056
2,136,045
113,300,000
21,000,000
134,300,000


ก
92,000,000
21,300,000
113,300,000

215,000,000
215,000,000


215,000,000
215,000,000

ก


830,901,831
415,963,847
415,963,847
(387,084,420)
(21,000,000)
838,781,258


792,539,405
428,745,647
(3,531,541)
425,214,106
(365,551,680)
(21,300,000)
830,901,831

 7

5,445,127,726
415,963,847
(1,001,718)
414,962,129
(387,084,420)
5,473,005,435


5,383,386,244
428,745,647
(1,452,485)
427,293,162
(365,551,680)
5,445,127,726

(: )

รายงานประจ�ำปี 2558

รายงานประจ�ำปี 2558

ก   ก ()

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
ก น
 สด
 ก ()
งบกระแสเงิ

สำก
�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 31  2558

2558
กกกก
กก
กกกก
 () กกก

 (ก) กก

 (ก) กก
กก
กกก
กกกก
กก/ก
ก
ก
กกก
ก
ก
ก
กกก
ก
ก (ก)
ก

กกกกก

 () 
กกก
กกก
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กกก

ก 5 - ก 2558

(: )
2557
()

519,516,152

538,596,875

37,869,324
15,683
284,326
429,739
1,078,738
(2,961,040)
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)

51,497,652
(1,055,679)
736,002
2,885,877
3,694,018
(755,582)
(10,562,240)
7,123,071
(85,316,476)
(390,757,909)
(1,341,676)
130,654,978
32,408,040
377,955,983
1,343,908
(123,466,391)
(59,971,307)

408,053,026

473,669,144

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

34,361,450
(3,399,612,782)
(222,339,963)
(41,302,123)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หน้า 8

รายงานประจ�ำปี 2558

ก   ก ()

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
ก น
 สด
(ต่
กอ()
งบกระแสเงิ
)

สำก
�หรับปีสน้ิ สุด(วัน)ที่ 31 ธันวาคม 2558
 31  2558

2558
 ()
กก
กก
กก
ก

ก () กก
กกกก

กก
 () กก
กก
ก
กกก

ก () กก
กกกก

กก
ก () 
ก  
ก  
กก
ก :
ก

(: )
2557
()

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

3,681,132,000
(108,777,106)
211,023,984
(1,221,736,824)
76,594,897
(516,987,323)

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

(402,097,212)
1,003,157,583
1,215,815
47,095,885
(13,498,895)
755,607
(2,086,673)
634,542,110

(387,084,420)
(387,084,420)
1,079,108,599
384,254,287
1,463,362,886

(365,551,680)
(365,551,680)
(247,996,893)
632,251,180
384,254,287

10,076,334

56,191

กกก

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ก 5 - ก 2558
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หน้า 9

ก  รายงานประจ�
 ำปีก2558
 ()

บริ
หลักก
ทรัพย์
โนมูระพัฒ
ด (มหาชน)
ษทั 
นสิ
 นจำก�กั()
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
กก

สำ�
หรับปีสน้ิ สุดวันที ่ 3131ธั
นวาคม
2558
2558
1.


ก   ก () () 
  Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. 
   Nomura Holdings, Inc. ก 
กกก   ก ก   ก ก ก
ก กกก กก กกกก

 25 กก  15 - 17  
  ก   31  2558 ก 19 
ก กกก 17 ก
 1 

2.

กกก
ก       กก  ก         
.. 2547 กกก                 ก  ก
กกกกกกก  //.53/2553 ก
ก  15  2553
ก      ก             กกก   
กกก
กกก

178

ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หน้า 10

รายงานประจ�ำปี 2558

ก   ก ()

3.

กก
กก                        

ก. กก
กก ( 2557) ก
  1 ก 2558 
 กกกก
กกก ก
กกกก กกก
 ก          ก         ก       ก  
กกกกกก

ก  19 ( 2557)  ก
กกกกกกกกก
กกกกก
กกก ก ก
ก
กกกกกกกก
กกกก
กกกก
ก กกกก
กก 4
กก  13  ก
กกกกกกกก
   ก    กก  ก                        ก  
ก กกกก
กกกก
 กก

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ก   ก ()
รายงานประจ�ำปี 2558

. กก
  กกก
( 2558)    
ก 1 ก 2559 ก
กกกกก
ก กก
 กกก

4.

กกกกกกก

 กกก
ก 3 กกกก
กกกก 
(: )

31  2557
ก
ก:
กกก

ก
ก :
กกก

ก

5.

4,414
883
3,531
4,414
883
3,531

ก

5.1 ก
ก)


กกก  
กก
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ก 5 - ก 2558

หน้า 12

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ก   ก ()

)

รายงานประจ�ำปี 2558

ก
กก

)

ก()กกก
ก()กกก 
กก

)

ก
กก ก
ก

)

กกก
กกก 
กกกก กก
ก
กกกกก
1)

กกกก

2)

กกกก ก


3)

กก

กกกกกกกกกก
ก ก. 5/2544  15 ก 2544
5.2 ก
ก)

กก
กกก

)

ก
กก

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ก 5 - ก 2558
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หน้า 13

ก  รายงานประจ�
 ำปีก2558
 ()

5.3 ก
ก   กกก
ก 3 กก ก
กกก 3 ก 
กกก
5.4 กก
กกกกก
 กกกก
 ก     ก
กกก 

5.5 กก
กกกก ก
กกก กก
กกกกกกก
ก กก  กก
 100 กกก
ก (Marginable Securities)
กก ก
กกกกก   
กกก  ก
  ก  ก ก   ก
ก     กก        ก        ก ก     ก 
     ก      ก      ก                   ก 
กกกกก
5.6 
ก)

182

ก          ก     
กกก

ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หน้า 14

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

)

ก    ก  
กกก()กกก
ก กก
กก

)

ก  
ก/กก 
กกก

)

ก
กก ()

)

กกก  
กก ก
กกก 
ก

)

กกก () ก
ก

)

กก ก
 กก
ก

)

กก ก 
   ก
  กกกก
 ก

5.7 ก/กก
ก/กก  ก/กกกกก
กกก กก
กกกก ก/ กก
กกกก

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ก 5 - ก 2558
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หน้า 15

ก  รายงานประจ�
 ำกปี2558
()

5.8 กกก ก
กกก  กกกก
กก กก
 ก กก   กก ก ก
กกก กกกก
กก ก กกกก 
ก  กกก
กกก  
กกก
กกก กก
/ก  กก
กก
ก)

 
(1) ก ก
กกกกก
(2) 

)

  กกกกกก
(1) ก กกกก
(2) กกกก ก

(3) กกกกก ก


)

  ก      กก กกก
ก )

กกกก 
ก ก
กกกกกกกกกก  ก.
33/2543  25  2543 ก ก. 5/2544  15 ก 2544

184

ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หน้า 16

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

5.9 ก 
กกก 
()
กก ก



ก
ก


20
12
3, 5, 6
5, 6
5







ก
กก
กกกก
กกกก กกก (
กกก) 
กกกก
5.10 
  ก    ก         ก ก  ก
กก () 

          ก    ก    ก 
 กก
กก กก
กก ก
กกก 5 
5.11 
กก

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ก 5 - ก 2558
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หน้า 17

ก   ก ()
รายงานประจ�ำปี 2558


กกก
กกกกกกก
ก
กกก
  กก 
  
ก กกก  
กกก
กกกก

กก
กกก
กก
กกกกกก
กก
5.12 ก
กก
กกก
5.13 ก
ก      ก ก    ก    
      ก              กก                   
ก   
กกกกก ก
กก กกกก
กกก
ก
ก กกก ก
ก กกกก

186

ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัหน้
ด (มหาชน)
า 18

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

กก ก กก
กกกกก
กกกก
กกก   กก 
     ก                 
 กกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกก
กกกกกก
กกกกกก

5.14 กก
 กก     กกกก
 ก       ก                ก             ก    
ก กกกกก 
กกกก
5.15 กกกกกกก
กกกกก  กกก
 กกก
กก   ก ก ก  ก       ก   
  กกก
 กก
5.16 

ก   (ก
ก) กก


บริ
ษัทหลักทรัพย์5โนมู
ะ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ก
- รก
 2558

187

หน้า 19

ก   ก ()
รายงานประจ�ำปี 2558

5.17 
กกกก
ก        ก    ก ก
ก 
ก  
กกกกกกก
5.18 ก
ก)

ก
   กก ก
กก

)

กกก (ก)
กกก  กก  
 กกก
ก กก
กก

)

กกก (ก)
กกกกก
กกกกก
กกกก 
ก (Projected Unit Credit Method) ก
กกกก
ก      กกก ก     ก        ก
กกกก

5.19  - 
กกก  
 กกกกกก
 กกกกก


188

ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำหน้
กัด า(มหาชน)
20

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

5.20 ก
 กกก  กก  
ก  กก
ก ก
5.21 ก
  กกก
กกกกก (
)   ก
กกกก 
 กกกก
 
กกก กกก
ก
ก
กก  
 1

ก

 2

   ก     


 3

ก  กกกกก

ก กก
  ก
ก
6.

กก
กกกก ก
ก  ก ก ก  
กกกก 
กกกก กก


บริ
ษัทหลักทรัพย์5โนมู
ะ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ก
- รก
 2558

189

หน้า 21

ก  รายงานประจ�
 ำปีก2558
 ()

6.1 กกก
กกกกกกก
กกกกก ก.
กกกกกกก
กก กก
ก
6.2 ก
กกก
ก กก ก
กกก
6.3 ก
ก
ก            ก             ก     
กก
กก
6.4 กกก
กกกก ก
ก

6.5 ก
กกกกก
 ก
กก ก 
กกก   
    ก   ก ก
กกก ก 
ก
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ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หน้า 22

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

6.6 ก
ก   ก   กก 
กก ก
กกก
กก กกก
กกกก ก
กกกกก
ก
6.7 กกกก
   ก    กก ก    ก   
ก ก   ก
 กกก 
7.

ก


กก
กก 3 ก
ก
ก 3 
ก
ก: ก ก
ก

8.

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

(: )
2557
80,200
794,214,535
100,000,000
372,000,000
1,266,294,735
(882,040,448)
384,254,287

2558
600,000,000
(600,000,000)
-

(: )
2557
1,170,000,000
(1,170,000,000)
-

กก

กกก 3 ก
ก: ก ก
กก

บริษัทหลักทรัพ5ย์ -โนมู
ระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ก
ก
 2558
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หน้า 23

ก รายงานประจ�
 ำปีก2558
 ()

9.

กกก
2558
กกก


กก
กกก
ก: กกก ก
กกก

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

(: )
2557
31,813,004
30,380,544
62,193,548
(31,559,584)
30,633,964

10. กกก
2558
กกก
ก ก
กก
กก
กกก
ก
กกก
ก: ก
ก: 
กกก - 
กก
กก
กก
กกก - 

(: )
2557

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

1,388,045,776
9,036,650,829
336,063,481
303,886,705
6,620,531
11,071,267,322
42,047,988
(6,335,398)
11,106,979,912

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

181,285
181,285
11,107,161,197

10.1   31  2558 กกกกก
 6  (31  2557: 7 )
10.2   31  2558  2557 กกกกก
กกกกกกกก  กกก
กก ก

192

ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หน้า 24

ก   ก ()
รายงานประจ�ำปี 2558

(: )


8,152,071
6,335
8,158,406

  ก
 


2558

 
6,335
6,335

ก

8,152,071
8,152,071
(: )


11,107,161
6,335
11,113,496

  ก
 


2557

 
6,335
6,335

ก

11,107,161
11,107,161

10.3   31  2558 กก 381  
กกกกกก ก
 346  (31  2557: 336   304  )
10.4 
(: )
 31 
2558
2557
6,335,398
6,335,398
6,335,398
6,335,398




11. 
2558





-

ก
5 - ก 2558
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

2557


-


3,353,000
3,353,000

(: )


324,775,000
324,775,000

193

หน้า 25

ก   ก ()
รายงานประจ�ำปี 2558

  31  2557 กกก
 10 
12. 
12.1 กก
2558
/



ก



ก: ก
ก: ก
ก - 
ก



ก: ก
ก: ก
ก - 
ก

ก:  ก
 ก - 

ก

ก: ก
 - 
 - 

194

(: )

2557
/




55,780,586
94,474
55,875,060
187,002
(2,873)
56,059,189

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

559,634,431
559,634,431
613,868
560,248,299

560,248,299
560,248,299

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

112,139,163
112,139,163

30,210
100,624,873
100,655,083
2,670,056
(30,210)
103,294,929

103,294,929
103,294,929

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

1,328,606,101
(1,322,319,163)
6,286,938

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

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

709,883,719

676,302,034

ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัดหน้
(มหาชน)
า 26

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

12.2 ก
  31  2558  2557  กก

(: )

2558
 1 
ก

ก: ก

ก

ก
1 - 5 

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

กก 5 
-


-

-

535,213,499

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

535,213,499
(: )

2557
 1 
ก

ก: ก

ก

ก
1 - 5 

กก 5 



1,328,606,101
(1,322,319,163)

-

-

1,328,606,101
(1,322,319,163)

6,286,938

-

-

6,286,938

12.3 ก - กกก

ก
ก
ก
ก
ก


บริษัทหลักทรัพ5ย์ -โนมู
ระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ก
ก
 2558

(: )
 31 
2557
2558
2,136,045
56,989
(1,267,830)
15,683
250,429
1,134,327

3,654,499
(1,055,679)
(519,764)
2,136,045
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หน้า 27

ก   ก ()
รายงานประจ�ำปี 2558

12.4 กก
(: )
 31 
2558
2557
ก()กกกก
ก
ก
กกก
กก

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

40,479,415
1,055,679
(736,002)
40,799,092

12.5 กก

กก
ก
กก

196

ก 5 - ก 2558

(: )
 31 
2558
2557
45,819,441
45,228,780
3,168,725
4,591,295
48,397,505
50,410,736

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำหน้
กัด า(มหาชน)
28

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

13. ก


1 ก 2558


/ก
31  2558

1 ก 2558


31  2558

31  2558



 31  2558

ก

ก




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

31  2557

1 ก 2557


31  2557

31  2557



33,761,411

 31  2558


1 ก 2557


/ก

(: )

(: )



 31  2557

ก

ก




22,704,701
22,704,701

216,797,204
15,059,063
(17,908,505)
2,731,829
216,679,591

132,306,055
996,640
(100,571)
1,241,417
134,443,541

27,954,034
(3,580,000)
24,374,034

2,859,316
1,113,930
(3,973,246)
-

402,621,310
17,169,633
(21,589,076)
398,201,867

18,441,571
18,441,571

176,186,483
23,049,957
(14,227,619)
185,008,821

91,852,245
19,024,413
(87,416)
110,789,242

19,224,537
4,874,805
(3,579,998)
20,519,344

-

305,704,836
46,949,175
(17,895,033)
334,758,978

4,263,130

31,670,770

23,654,299

3,854,690

-

63,442,889

 31  2557

บริษัทหลักทรัพ5ย์ -โนมู
ระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ก
ก
 2558



46,949,175

197

หน้า 29

ก   ก ()
รายงานประจ�ำปี 2558

  31  2558  4  ก
ก กก ก ก 
 กก
ก 295  (31  2557: 4   167  )
14. 
(: )




ก: 

ก

0.4 - 4.92 

 - 

ก

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

 31  2558

 31  2558
/
/


 ก

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
(: )




ก: 
 - 

ก

0 - 4.92 

ก

81,042,380
4,761,200
85,803,580
(70,052,151)
15,751,429

 31  2557

198

ก 5 - ก 2558

 31  2557
/
/ 

 ก

3,048,213 (71,314,631)
12,775,962
1,223,699
- (5,944,165)
40,734
4,271,912 (71,314,631) (5,944,165) 12,816,696
(3,587,758) 68,428,754 (5,211,155)
4,271,912 (74,902,389) 62,484,589
7,605,541
3,587,758

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัดหน้
(มหาชน)
า 30

รายงานประจ�ำปี 2558

15. สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี/ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้สำหรับปี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของปีก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
104,182,641
(291,554)

119,014,923
-

(338,782)
103,552,305

(9,163,695)
109,851,228

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้องกับกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้องกับขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
250,429

(519,764)

250,429

882,885
363,121

199

ก   ก ()
รายงานประจ�ำปี 2558

กกกกก
 31  2558  2557 

กก
 
กก
 
กกกกก
ก:

ก
ก

ก

(: )
 31 
2557
2558
()
538,596,875
519,516,152
 20
103,903,230
(291,554)

 20
107,719,375
-

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

2,943,603
(797,003)
(14,747)
2,131,853
109,851,228

กก   31  2558  2557 ก
ก
2558
ก
ก
กก
/ก
กกก
ก
 
ก
ก
 
ก
ก - 

200

ก 5 - ก 2558

(: )
2557

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

1,844,719
5,570,240
1,281,959
12,888,292
37,704,869
2,176,033
61,466,112

(374,802)
(374,802)
61,440,477

(614,847)
(614,847)
60,851,265

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำหน้
กัด า(มหาชน)
32

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

16. 

กกก
กก


กกก
ก
(กก 28 )
ก
กกกก
ก
 


2558
77,222,198
50,131,252
28,646,809
18,014,629
15,000,000
4,622,857
5,000,000
10,538,788
6,367,098
215,543,631

(: )
2557
65,902,689
44,924,583
37,958,194
17,308,752
421,926
15,000,000
10,617,667
5,000,000
34,406,277
4,249,330
235,789,418

17. กกก
  31  2558  2557 กกกก
 ก


ก
กก
กกก

ก

()
1.93 - 2.23
2.41 - 3.08

บริษัทหลักทรัพ5ย์ -โนมู
ระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ก
ก
 2558

2558

ก
 ก 1 
1 - 5 
1,000,000
-

1,000,000

1,300,000
1,300,000

(: )


1,000,000
1,300,000
2,300,000
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หน้า 33

ก   ก ()
รายงานประจ�ำปี 2558

(: )


ก
กก
กก
กกก

ก

()
2.35 - 2.65
4.08 - 4.33
0.84

2557

ก
 ก 1 
1 - 5 
2,800,000
1,050,000
-


3,850,000

2,800,000

400,000
331,132
4,581,132

400,000
331,132
1,781,132

-

  31  2558  2557 กก 1,300   400 
 กกก 
ก 2 - 3 ก ก ก
ก    ก        ก     ก   ก             
กกกกกกกกก
กกก
  31  2557 ก   331   ก 
 10  กก ก
 0.84  กกก กกก
ก ก
18. กก
2558
กก


กก

202

ก 5 - ก 2558

305,608,149
384,692
305,992,841

(: )
2557
218,915,549
416,131
219,331,680

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำหน้
กัด า(มหาชน)
34

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

19. กก
2558
กก
ก
ก
กก
กก
ก
กก
ก
ก
ก
กก - 

(: )
2557

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

978,030,917
311,916,484
303,886,705
1,593,834,106
4,469,105
1,598,303,211

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

10,380
10,380
1,598,313,591

20. ก
  31  2558  2557 กก 896   299 
 กกกก กกก
 1.85   6  (2557 :  2.60   3 )
21. ก - ก
กกกก


ก
ก
ก

 (ก) กกกกก
กกกก
กกกก
กกกกก
ก

บริษัทหลักทรัพ5ย์ -โนมู
ระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ก
ก
 2558

(: )
 31 
2558
2557
64,441,460
52,903,963
5,306,102
4,875,946
2,509,215
2,247,125
(197,078)
72,059,699

3,691,567
6,124,289
(5,401,430)
64,441,460

203

หน้า 35

ก รายงานประจ�
 ำปีก2558
 ()

กกกก
 31  2558  2557 
(: )
2557
()
4,875,946
2,247,125
7,123,071

2558
ก
ก

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

ก

ก 1  1.6

  31  2558 กกก
 11 
กกกก 

ก
กก

2558
 3.9 
 5 - 6 
 2.5 - 35 
กก

2557
 3.9 
 5 - 6 
 2.5 - 35 
กก

กกก
ก   31  2558 


ก
กก

204



()
0.5
0.5
0 - 3.5

ก 5 - ก 2558


()
(3.1)
3.9
(2.8)



()
0.5
0.5
0 - 3.5

(: )

()
3.3
(3.7)
3.1

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หน้า 36

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

22. 

ก
ก

 
 


2558
177,035,777
16,484,110
37,262,226
59,475,812
27,234,921
317,492,846

(: )
2557
196,631,861
9,137,285
32,389,571
89,564,183
34,265,302
361,988,202

23. ก
 116 ก .. 2535 
ก   ก 5 ก   ก 
ก () กก 10  
กก
  31  2558  ก        21    
ก
24. กก
 กก ก ก
 กกกก
กกกกกก
25. 

กกก
กก


บริษัทหลักทรัพ5ย์ -โนมู
ระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ก
ก
 2558

(: )
 31 
2558
2557
823,163,920
885,176,552
54,044,763
44,353,016
877,208,683
929,529,568
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หน้า 37

ก รายงานประจ�
 ำปีก2558
 ()

26. ก

กก
กก
กก
กก
 
ก

(: )
 31 
2558
2557
39,432,783
60,897,233
17,745,000
5,880,000
21,032,723
16,959,088
87,866,927
93,606,736
2,626,831
1,496,543
168,704,264
178,839,600

27. กก
 กก       กก กก ก 90 
    ก      ก   
กกก   
28. ก
กกกก
.. 2530 กก 5-10 
กกกก ก ก กก
กกกก
 2558  ก  22  (2557: 22 )
กกก กก     
กก 5   10  ก 
ก กกกก 15 กก
2529  กก

206

ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หน้า 38

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

29. ก
กกก (ก)  
 กก  
 31 
2557
2558
()
415,963,847
428,745,647
2,150,469,000
2,150,469,000
0.19
0.20

ก ()
 ก ( )
ก (/)

30. 
 กก

กก

31  2557


  1/2558
 29  2558

กก

31  2556


  1/2557
 25  2557

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ก 5 - ก 2558


ก
()
387

366


ก
()
0.18
(ก
2,150,469,000 
 1 )
0.17
(ก
2,150,469,000 
 1 )

207

หน้า 39

ก รายงานประจ�
 ำปีก2558
 ()

31. กกกกกกก
 กกกกก
กก


 ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
กกก

Nomura Holdings, Inc.
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co.,Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Nomura Asia Holding N.V.
Instinet Pacific Limited
Nomura Mauritius Limited
    ก

กกกกกกกกกกก
กกก ก

(: )

 31

2558
2557
กก

- Nomura Singapore Limited
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
- Nomura Asia Holding N.V.
- กก

กก
( 2558)

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

185,837
2,142,081
33,895,467
1,820,820
-

กก
กก
กก
กก
กก

กกกก
- Nomura Singapore Limited
15,908,475

15,914,477

กกก 10

-

กกก 10

กกกก

- Nomura Singapore Limited

208

22,250,000

ก 5 - ก 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หน้า 40

ก   ก ()

รายงานประจ�ำปี 2558

 31 
2558
2557
กก ()
กกก
- Nomura Singapore Limited

865,586

กกก
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
กกก
- Nomura Securities Co., Ltd.

4,377,859
59,434
5,425,400

- Nomura International (Hong Kong) Limited
กกก
ก
- Nomura Singapore Limited

3,787,956

( 2558)

1,024,919 กกกก
 ก 
 กก
กก
2,321,758 กก
19,324 กก
19,361,184 กก

26,324,661 กก


40,495,097

32,006,414 ก กก 10

1,971,614

1,078,928 กกก
ก

ก
-     ก
กกก

- Nomura Singapore Limited

กกกก
ก
- Nomura Singapore Limited
กก
- Nomura Mauritius Limited
กกกกก
- กก

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(: )
กก

ก 5 - ก 2558

72,520

86,837
14,044

198,261 กก
 กก
กก

- กก
1,216,958
22,356 กกก
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ก รายงานประจ�
 ำปี2558
ก ()

กก   31  2558  2557 ก
2558
กกก
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
 - 
- Nomura Singapore Limited
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- Nomura Singapore Limited
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- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
 - 
- Nomura Holdings, INC.
- Instinet Pacific Limited
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- Nomura Singapore Limited
- Nomura Securities Co., Ltd.
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- Instinet Pacific Limited
- Nomura International Plc.
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3,718,000
9,309,650

89,615,000
265,290,783

8,022,875
536,412

24,058,307
-

847,167

837,090

739,599

1,037,469

382,196
6,976

204,594
2,000

172,594
49,648
46,262
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26,749
33,542
370,133

77,765,896
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1,165

392

482

13
66
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5
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22
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5
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(299)
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9,037
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3
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-
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3
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5.43
1.75
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1,781
-

-
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ส�ำนักงานสาขา
เขตกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานใหญ่:

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

ส�ำนักงานสาขา - 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

ส�ำนักงานสาขา - พระปิ่นเกล้า:

7/129 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิน่ เกล้า ชัน้ 9 ห้อง 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5950, +66(0) 2287 6950 โทรสาร: +66(0) 2884 9064, +66(0) 2884 9067

ส�ำนักงานสาขา - 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

ส�ำนักงานสาขา - เอสพละนาด:

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

ส�ำนักงานสาขา - 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

ต่างประเทศ
ส�ำนักงานตัวแทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว):

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส�ำนักงานสาขา - ขอนแก่น:

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

ส�ำนักงานสาขา - อุดรธานี:

88 โครงการ UD Town ห้อง N203 THE NEXT ZONE ชั้น 2 ถนนทองใหญ่ ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: +66(0) 4213 6174, +66(0) 4213 6175 โทรสาร: +66(0) 4213 6176

ส�ำนักงานสาขา - นครราชสีมา:

1184 โครงการ Hip park ห้อง 26 Zone C ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: +66(0) 4424 8526, +66(0) 4424 8527 โทรสาร: +66(0) 4424 8528

ส�ำนักงานสาขา - อุบลราชธานี:

15/4 อาคารสำ�นักงานโครงการอุบลสแควร์ ห้อง F101B/C ถนนธรรมวิถี 4 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: +66(0) 4531 5326, +66(0) 4531 5327 โทรสาร: +66(0) 4531 5328

ภาคเหนือ
ส�ำนักงานสาขา - เชียงราย:

353/19 หมู่ 4 ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: +66(0) 5371 1972, +66(0) 5371 1973 โทรสาร: +66(0) 5371 1974

ส�ำนักงานสาขา - เชียงใหม่:

30 ปันนา เพลส ห้อง 5 ชั้น 1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 6 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: +66(0) 5321 0834, +66(0) 5321 0835 โทรสาร: +66(0) 5321 0841

ภาคกลาง
ส�ำนักงานสาขา - อยุธยา:

126 อยุธยาซิตี้พาร์ค ห้อง GC-11 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำ�บลคลองสวนพลู อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: +66(0) 3580 1920, +66(0) 3580 1921 โทรสาร: +66(0) 3580 1922

ส�ำนักงานสาขา - สระบุรี:

179/5 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ ปาร์ค ห้อง PZ12-031 ถนนสุดบรรทัด ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์: +66(0) 3671 1929, +66(0) 3671 1930 โทรสาร: +66(0) 3671 1931

ส�ำนักงานสาขา - นครสวรรค์:

26/3-4 โครงการวิถีเทพ-ซิตี้วอล์ค ห้อง 2F003-004 ชั้น 2 ถนนสวรรค์วิถี ตำ�บลปากน้ำ�โพ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: +66(0) 5622 3947, +66(0) 5622 3948 โทรสาร: +66(0) 5622 3949

ภาคใต้
ส�ำนักงานสาขา - ภูเก็ต:

262/9 ถนนเยาวราช ตำ�บลตลาดใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: +66(0) 7621 4422, +66(0) 7621 4423 โทรสาร: +66(0) 7621 4424

ส�ำนักงานสาขา - หาดใหญ่:

2 ซอย 19 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: +66(0) 7422 1542, +66(0) 7422 1543 โทรสาร: +66(0) 7422 1544

ภาคตะวันออก
ส�ำนักงานสาขา - ระยอง:

351-351/1 อาคารทีเอสเค ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเนินพระ อำ�เภอเมือง 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

