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สารจากประธานกรรมการ
“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจ
อย่างรอบคอบภายใต้ความริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ที่มุ่งเน้นในการขยายฐานและ
เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน
ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
และการลงทุนให้มีความแตกต่าง”

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในปี 2560 เริ่มต้นอย่างสดใสในช่วงไตรมาสแรกของปี
โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 ที่ระดับ 1,542.94 จุด สู่ระดับ 1,600.79 จุด ในวันที่ 26 มกราคม 2560 จาก
แรงหนุนของราคาน�ำ้ มันดิบทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ช่วยดึงดูดกระแสเงินไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยในช่วงต้นปี ก่อนทีจ่ ะเคลือ่ นไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงไตรมาส
2 และ 3 อันเป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก น�ำโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ส่งผลบวกต่อการส่งออกของไทยให้เริ่มฟื้นตัวดีกว่าที่คาด ประกอบกับ
เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากปัจจัยภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐ ท�ำให้นักลงทุนเริ่มจัดสรรเงินลงทุนเข้าตลาดหุ้นไทย
รอบใหม่ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 สู่ระดับสูงสุดที่ 1,763.36 จุด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ก่อนปิดที่ 1,753.71 จุด ณ สิ้นปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.66 จากสิ้นปี 2559 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 50.11 พันล้านบาท
ลดลงร้อยละ 4.59 จากปี 2559
ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นในด้านการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน
ควบคูไ่ ปกับการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มคี วามแตกต่าง โดยมีความริเริม่ เชิงกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญส�ำหรับ
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
• เพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ ผ่าน Line Official: @NomuraDirect และ Facebook Page: Nomura Direct ซึ่งเป็น
Social Media ยอดนิยม รวมถึงจัดรายการถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) ของนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ ผ่าน Facebook Live เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าและเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า
• จัดสัมมนาเพื่อแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ให้กับลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และที่ปรึกษาการเงินและ
การลงทุน (Financial Advisor: “FA”) โดยนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ เป็นประจ�ำ
• เพิ่มบริการ Nomura Dollar Cost Average (DCA หุ้น) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
เป็นรายงวดด้วยระบบหักเงินอัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชั่น “Auto Trade” ผ่านโปรแกรม efin Trade Plus และฟังก์ชั่น “Settrade DCA Order”
ผ่านโปรแกรม Streaming
• เพิ่มบริการ Stock Screener ซึ่งช่วยให้ลูกค้าคัดเลือกหรือค้นหาหุ้นได้ง่ายขึ้นด้วยเงื่อนไขการคัดกรองตามที่ก�ำหนด
• สานต่อโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
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โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 59 บริษัท อีกทั้งขยายต่อโครงการด้วยการผสานความร่วมมือกับ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) เพื่อจัดกิจกรรม “MAI Company Snapshot at Nomura” โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เข้าร่วมกิจกรรมรวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 34 บริษทั จัดขึน้ ณ CNS Convention Center อาคารไทยวา ชัน้ G ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
และการประชุมต่างๆ ซึ่งสามารถถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยไปยังส�ำนักงานสาขาในกรุงเทพ 4 สาขา และต่างจังหวัดทั้ง
11 สาขา เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งในส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาทั่วประเทศ
• จัดท�ำบทวิเคราะห์หุ้น Mid-Small Cap และบทวิเคราะห์หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมหลักทรัพย์
ที่หลากหลายและรองรับความต้องการของลูกค้า
• จัดท�ำเว็บไซต์ https://cnsup.nomuradirect.com ส�ำหรับเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวสาร (News Update) ความรู้ (Investment Corner)
และกิจกรรม (Activities) ที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ SMEs โดยเฉพาะ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจและประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ SMEs (Startup Experience) ที่เข้าร่วมโครงการ CNS Startup & SME Access
ในปีก่อน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
• เดินหน้าสร้าง FA เพิม่ เติมควบคูไ่ ปกับการยกระดับ FA ให้เป็นผูว้ างแผนการลงทุน (Investment Planner: “IP”) เพือ่ ให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มี IP ทั้งสิ้น 55 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 12 คน
• ขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และเป็นการกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ
มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 8,191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,240 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จาก 6,951 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
• ขยายบริการธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนได้มีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น และเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการการกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทฯ
ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้แบรนด์ Nomura iFund ในปี 2560
เติบโตขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีมูลค่าหน่วยลงทุนภายใต้การดูแล (Asset under Administration: AUA) ของบริษัทฯ 30,483
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,509 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 จาก 22,974 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 โดยมีความริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
• เพิม่ บริการ Nomura Dollar Cost Average (DCA กองทุน) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ ลงทุน
อย่างสม�่ำเสมอเป็นรายงวดด้วยระบบหักเงินอัตโนมัติผ่านโปรแกรม Nomura iFund
• จัดท�ำบทวิเคราะห์กองทุน เพือ่ รองรับความต้องการของลูกค้า และเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามายังธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• พัฒนา Mobile Application “Nomura iFund” บนระบบปฏิบัติการ iOS ในช่วงปลายปี 2560 เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ยุคใหม่
ของนักลงทุน
ในด้านธุรกิจค้าตราสารหนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้นกู้เอกชนอยู่ที่อันดับ 4
ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.13 และมีสว่ นแบ่งตลาดในกลุม่ บริษทั หลักทรัพย์ในการซือ้ ขายตัว๋ แลกเงินอยูใ่ นอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
27.22
ในส่วนของธุรกิจวาณิชธนกิจ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับงานเป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนเป็นครั้งแรก (“หุ้น IPO”) จ�ำนวน 1 รายการ ได้แก่ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 189 ล้านบาท และ
เป็นผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ายหุ้น IPO อีกจ�ำนวน 9 รายการ รวมเป็น 10 รายการ จากจ�ำนวนหลักทรัพย์ IPO ทั้งสิ้น 46 รายการ นอกจากนี้ ยังเป็น
ผู้จัดจ�ำหน่ายหุ้นกู้เอกชนอีกจ�ำนวน 17 รายการ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560 มีก�ำไรสุทธิ 475 ล้านบาท และก�ำไรต่อหุ้น 0.22 บาท เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 15 จากปี 2559 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ 412 ล้านบาท และก�ำไรต่อหุ้น 0.19 บาท
ส�ำหรับความริเริ่มเชิงกลยุทธ์และแผนงานในปี 2561 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นในด้านการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐาน
นักลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง โดยจะริเริ่มโครงการ Nomura
Wealth Access ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน และ FA ร่วมรับฟังข้อมูลและความรู้เรื่องการลงทุนในกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนชั้นน�ำ และจะด�ำเนินโครงการ CNS Corporate Access และ CNS Startup & SME Access รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บริษทั ฯ จะพัฒนา Mobile Application “Nomura iFund” บนระบบปฏิบตั กิ าร Android รวมถึงมีแผนทีจ่ ะน�ำเสนอเครือ่ งมือและบริการ
ที่ช่วยนักลงทุนในการจัดพอร์ตโฟลิโอการลงทุน เพื่อส่งเสริมให้มีการวางแผนการลงทุนและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการบริหาร
การลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทุน พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ มาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการให้และรับสินบนและ
การคอร์รัปชั่น และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีวินัยทางการเงิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ
ในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระยะยาว และท�ำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า และองค์กรต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน และ
ไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้บริษัทฯ
เติบโตอย่างยั่งยืนและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซื่งการเป็น Your Best Investment Partner ต่อไป
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คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายสุเทพ พีตกานนท์

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

นายคัทซึยะ อิมะนิชิ

นายนิมิต วงศ์จริยกุล

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

กรรมการอ�ำนวยการ

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

4

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายชินยะ โยโกยาม่า
กรรมการบริหาร

นางวัธนี พรรณเชษฐ์

กรรมการอิสระ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ
รกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมำชิก
หมำยเลขที่ 14 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และเป็นสมำชิกของบริษัท ตลำดสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฯ”)
บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ธุรกิจกำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อ ขำย
ล่วงหน้ำ ธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ธุรกิจค้ำตรำสำรหนี้ ธุรกิจกำรยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ประวัติความเป็นมา
บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2513 โดยใช้ชื่อ “บริษัท บำงกอกโนมูระ
อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเคียวริตี้ จำกัด ” ทะเบียนเลขที่ 317/2513 และได้เข้ำร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2518
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บำงกอกโนมูระ จำกัด” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน
2522 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2528
บริษัทฯ นำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2531 ต่อมำบริษัทฯ คืนใบอนุญำต
กำรประกอบธุรกิจเงินทุน ให้แก่กระทรวงกำรคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่ำงเดียว และจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2534
บริษัทฯ แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด ภำยใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)” เมื่อวันที่
24 กุมภำพันธ์ 2537 โดยมีเลขทะเบียน บมจ. 0107537000653
2553

บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)” เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม

บริษั ท ฯ เปลี่ ยนสถำนะเป็ น บริ ษั ท ย่อ ยในกลุ่ ม โนมู ระ เมื่ อ วัน ที่ 12 มิ ถุ น ำยน 2557 ซึ่ งเป็ น ผลจำกกำรท ำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557
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วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
บริษัทฯ นำปรัชญำของกลุ่มโนมูระมำใช้กับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
พันธกิจ
การให้การสนับสนุนสังคม
บริษัทฯ ช่วยเสริมสร้ำงสังคมให้มีฐำนะกำรเงินดีขึ้นผ่ำนควำมเชีย่ วชำญในตลำดทุนของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
หุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ
ในฐำนะสถำบั น กำรเงิน ชั้ น น ำ บริ ษั ท ฯ มุ่ งมั่ น ที่ จ ะเป็ น หุ้ น ส่ วนที่ ได้ รั บ ควำมไว้ วำงใจมำกที่ สุ ด
จำกลูกค้ำของบริษัทฯ
ค่านิยมหลัก
การเป็นผู้นาในการประกอบการ
ด้วยควำมมุ่งมั่น และควำมกล้ำหำญ บริษั ทฯ สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
การทางานเป็นทีม
เพื่อสร้ำงคุณค่ำและ “มุ่งสู่จุดหมำยไปด้วยกัน” บริษัทฯ ส่งเสริมควำมหลำกหลำยและควำมร่วมมือ
กันระหว่ำงหน่วยงำนภำยในองค์กรและทั่วภูมิภำคของกลุ่มโนมูระ
ความซื่อสัตย์มีคุณธรรม
กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์มีคุณธรรมของบุคลำกรของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับบริษัทฯ
บริษัทฯ ปฏิบัตติ นอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และเปิดเผย
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น และลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ เป็นดังนี้
ปีบญ
ั ชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)
•

เปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมกำรบริษัทฯ จำกเดิม 10 ท่ำน เป็น 11 ท่ำน ซึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำกกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ
ในปี 2557
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนำยฟิลลิป วิง
ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ (กรรมกำรอื่นที่มิใช่กรรมกำรบริหำร) ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน 2558
บริษั ทฯ จดทะเบี ยนกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรดังกล่ำวต่อกระทรวงพำณิ ชย์เมื่ อวัน ที่ 29 เมษำยน 2558
ซึ่งมีผลทำให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจำนวนกรรมกำรทั้งสิ้น 11 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรบริหำร 5 ท่ำน
กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน และกรรมกำรอื่นที่มิใช่กรรมกำรบริหำร 2 ท่ำน

•

ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำ นกำรทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่ อ วั น ที่ 1 0 กรกฎ ำคม 255 8
(CAC-Certified Company)

•

เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงฝ่ำยกำกับและตรวจสอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยกำกับดูแล และฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน เพื่ อ ให้ ก ำรปฎิ บั ติ งำนเป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและสอดคล้ อ งกั บ มำตรฐำนสำกลและแนวทำง
กำรแบ่งฝ่ำยงำนของกลุ่มโนมูระ

•

เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ ำ งฝ่ ำ ยบริ ห ำรสิ น เชื่ อ โดยรวมเข้ ำ กั บ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ในกำรบริหำรและปฏิบัติงำน

•

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

•

ริเริ่ม โครงกำร CNS Corporate Access ซึ่ งเป็ น โครงกำรที่ เปิ ด โอกำสให้ ลู ก ค้ ำ นั ก ลงทุ น นั ก วิเครำะห์ และ
ที่ ป รึ ก ษำกำรเงิน และกำรลงทุ น (Financial Advisor: “FA”) ได้ มี โอกำสพบกั บ ผู้ บ ริห ำรระดั บ สู งของบริษั ท
จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อรับ ทรำบข้อมูลเกี่ยวกั บกำรท ำธุรกิ จของบริษัท จดทะเบี ยน ตลอดจน
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้บริหำรของบริษัท จดทะเบียนได้โดยตรง อันเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน และให้
ข้อมูลข่ำวสำรรวมถึงควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน ที่ มีคุณ ภำพแก่ ลูกค้ำ ในขณะเดียวกันก็ เป็ นกำรเปิ ด
โอกำสให้บริษัทจดทะเบียนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในกำรอธิบำยและชี้แจงควำมเป็นมำและกำรดำเนินงำนแก่นักลงทุน
ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยพัฒนำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนและตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน
โดยในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนเข้ำร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 26 บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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•

ได้ รับ กำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำเชื่อ ถือ จำกบริษั ท ฟิ ท ช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ฟิ ท ช์ ”) ซึ่งเผยแพร่
เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558 ดังนี้
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาว
AA-(tha) คงเดิมจำกปีกอ่ นหน้ำ โดยมีแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “มีเสถียรภำพ”
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้น
F1+(tha) คงเดิมจำกปีกอ่ นหน้ำ
ซึ่งฟิทช์มีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยที่มีควำมสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มโนมูระ

8

•

ได้ รับ ผลกำรประเมิ น จำกโครงกำรส ำรวจกำรกำกั บ ดู แลกิ จ กำรบริษั ท จดทะเบี ยนไทยประจ ำปี 2558 ซึ่ ง
ประเมิ น โดยสมำคมส่งเสริมสถำบั น กรรมกำรบริษัท ไทย (Thai Institute of Directors Association: “IOD”)
โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

•

เพิ่มจำนวน FA ผ่ำนโครงกำร Young Talent Financial Advisor เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรดำเนินโครงกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553

•

ปรับปรุงระบบซื้อขำยออนไลน์ ให้มีช่องทำงที่หลำกหลำย มีควำมทันสมัย และมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
อย่ำงเพียงพอ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ช่วยให้กำรลงทุนสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องมือสื่อสำรบนระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android รวมไปถึง Window Phone เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
และกำรใช้ชีวิตของนักลงทุน ดังนี้


เริ่ ม ให้ บ ริ ก ำร Mobile site: m.nomuradirect.com เพื่ อ เพิ่ ม ควำมสะดวกในกำรใช้ ง ำนและรองรั บ
ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ของนักลงทุนที่ต้องกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com)
ผ่ำน Smartphone หรือ Tablet



เชื่อมต่อบริกำร Nomura iFund ในบริกำร NomuraDirect บนโปรแกรม eFin Trade Plus และ Streaming
เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถส่งคำสั่งซื้อขำยกองทุนรวมได้สะดวกรวดเร็ว



พัฒนำบริกำรส่งคำสั่ง “Auto Trade” เพื่อให้บริกำรในกำรส่งคำสั่งซื้อขำยอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขที่ลูกค้ำ
ตั้งค่ำไว้ผ่ำนโปรแกรม eFin Trade Plus ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสำร



เพิ่ ม บริกำร Stock Dollar Cost Average (DCA) ผ่ำนฟั งก์ ชั่น “Auto Trade” บนโปรแกรม eFin Trade
Plus เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุนให้แก่ลูกค้ำ

•

ปรับ ปรุงเนื้ อ หำบน Social Media ของบริษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ควำมต้ อ งกำรของนั กลงทุ น รวมไปถึ ง
กำรจั ด กิ จ กรรมสั ม มนำ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรรวมถึ ง ควำมรู้ ด้ ำ นกำรเงิ น และกำรลงทุ น ที่ ห ลำกหลำย
ผ่ำนระบบออนไลน์ เช่น ข่ำวสำร บทวิเครำะห์ กำรแจ้งควำมประสงค์เปิดบัญชี และกำรจัดสัมมนำและกิจกรรม
ของบริษัทฯ

•

เริ่ ม ให้ บ ริ ก ำรระบบ Interactive Voice Response (IVR) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรรั บ สำยลู ก ค้ ำ และ
ลดกำรรอสำยของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำสำมำรถเลือกหัวข้อที่ต้องกำรใช้บริกำรได้เอง เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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•

ย้ำยสถำนที่ตั้งของสำนักงำนสำขำจำนวน 11 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำอุบลรำชธำนี อุดรธำนี นครรำชสีมำ
เชียงรำย เชียงใหม่ อยุธยำ สระบุรี นครสวรรค์ ภูเก็ต หำดใหญ่ และระยอง จำกเดิมที่ตั้งอยู่ภำยในพื้นที่สำขำ
ของธนำคำรพั ฒ นำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ งประเทศไทย (“ธพว.”) ไปยังที่ ทำกำรแห่งใหม่
ที่มีศักยภำพมำกขึ้น พร้อมทั้งขยำยเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ (Nomura Learning Center) และศูนย์บริกำรนักลงทุน
(Nomura Service Center) เพื่ อ รองรั บ ควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ ได้ อ ย่ ำงทั่ วถึ ง โดยจั ด ให้ มี ก ำรถ่ ำ ยทอดสด
กำรอบรมสัมมนำต่ำงๆ จำกสำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนสำขำในเขตกรุงเทพมหำนครไปยังสำนักงำนสำขำ
ในต่ำงจังหวัด เพื่อ ให้ข้อมูลข่ำวสำรรวมถึงควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน พร้อมทั้งสร้ำงควำมเท่ำเทียมกัน
ในกำรรับ รู้ข่ำวสำรและกำรสั มมนำให้ กับ ลูกค้ ำ ในต่ ำงจังหวัด ซึ่งเป็ น กำรช่ วยประหยัด เวลำและทรัพยำกร
ของลูกค้ำในกำรเดินทำงเข้ำร่วมสัมมนำที่สำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนสำขำในเขตกรุงเทพมหำนคร อีกทั้งยัง
เป็นกำรช่วยประหยัดพลังงำนและทรัพยำกรของประเทศได้อีกทำงหนึ่ง

•

ปิดสำนักงำนสำขำภำยในพื้นที่สำขำของธพว. จำนวน 6 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำพหลโยธิน ชลบุรี ลำปำง
ลำดกระบัง อ้อมน้อย และเพชรบุรี เพื่อปรับปรุงให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

•

เปิดสำนักงำนสำขำเพิ่มเติมจำนวน 1 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำบำงแค เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของสังคม
เมืองในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหำนคร

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

ริ เริ่ ม โครงกำร CNS Startup & SME Access โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เป็ น สะพำนเชื่ อ มผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ใหม่
เชิ งสร้ ำ งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (“Startup”) และผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่อ ม (Small-andMedium Enterprises; “SMEs”) ให้ก้ำวเข้ำสู่โอกำสทำงธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ

•

จัด ตั้ ง CNS Convention Center ณ อำคำรไทยวำ ชั้ น G ซึ่ งเป็ น ส ำนั ก งำนใหญ่ เดิ ม ของบริษั ท ฯ เพื่ อ ให้ เป็ น
ศูน ย์ก ลำงของผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ Startup และ SMEs ตลอดจนเป็ น ศู น ย์รวมพั น ธมิ ตรด้ ำนกำรค้ ำกำรลงทุ น
พร้ อ มเปิ ด เป็ น พื้ น ที่ Co-Working Space ให้ ส มำชิ ก สำมำรถเข้ ำ มำใช้ พื้ น ที่ ท ำงำน บ่ ม เพำะแนวคิ ด ธุ ร กิ จ
ให้เป็นรูปธรรม เกิดเป็นธุรกิจจริง นอกจำกนี้ ยังใช้เป็นพื้นที่จัดสัมมนำให้กับลูกค้ำ นักลงทุน และ FA อีกทั้ง
เป็นพื้นทีจ่ ัดกำรประชุมภำยในบริษัทฯ ด้วย

•

ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกฟิทช์ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559 ดังนี้
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาว
AA-(tha) คงเดิมจำกปีกอ่ นหน้ำ โดยมีแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “มีเสถียรภำพ”
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้น
F1+(tha) คงเดิมจำกปีกอ่ นหน้ำ
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
F1+(tha)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ซึ่งฟิทช์ระบุว่ำพิจำรณำจำกกำรที่ Nomura Holdings, Inc. (NHI) มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในระดับสูง กำรใช้ชื่อและ
สัญ ลั ก ษณ์ ท ำงกำรค้ ำร่วมกัน กับ NHI กำรเชื่อ มโยงกำรด ำเนิ น งำนอย่ำ งสอดคล้อ งกั น กั บ กลุ่ม ในระดั บ สู ง
(integration) และกำรสนั บ สนุ น ในด้ ำ นต่ ำ งๆ ที่ ผ่ ำ นมำในอดี ต ดั งนั้ น ฟิ ท ช์ เชื่ อ ว่ ำ มี ค วำมเป็ น ไปได้ สู ง
ที่บริษัทฯ จะได้รับกำรสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจำกกำรดำเนินงำนปกติ (extraordinary support) จำก
NHI ในกรณีที่มีควำมจำเป็น อย่ำงไรก็ดี อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงในอันดับควำมน่ำเชื่อถือควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินของ NHI โดยกำรเปลี่ยนแปลงใน
อันดับควำมน่ำเชื่อถือสำกลสกุลเงินต่ำงประเทศระยะยำวของ NHI ไม่น่ำส่งผลกระทบต่ออันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของบริ ษั ท ฯ แต่ ก ำรเปลี่ ย นแปลงในโอกำสที่ NHI จะให้ ก ำรสนั บ สนุ น เป็ น พิ เ ศษที่ น อกเหนื อ จำก
ในกำรดำเนินงำนปกติแก่บริษัทฯ อำจส่งผลให้อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง
•

ได้ รับ ผลกำรประเมิ น จำกโครงกำรส ำรวจกำรกำกั บ ดู แลกิ จ กำรบริษั ท จดทะเบี ยนไทยประจ ำปี 2559 ซึ่ ง
ประเมินโดย IOD โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมำก” ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีขึ้นจำกปีก่อน

•

ดำเนินโครงกำร CNS Corporate Access ต่อเนื่องจำกปี 2558 ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกนักลงทุนรำยบุคคล
และนั กลงทุ นสถำบั น ตลอดจนบริษัท จดทะเบียนที่เล็งเห็น ประโยชน์ ของกำรให้ข้อมูลแก่นั กลงทุ นโดยตรง
โดยในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนเข้ำร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 59 บริษัท

•

เพิ่มจำนวน FA ผ่ำนโครงกำร Young Talent Financial Advisor เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรดำเนินโครงกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553

•

ปรั บ ปรุ งระบบซื้ อ ขำยออนไลน์ ผ่ ำ นหลำกหลำยช่ อ งทำงกำรลงทุ น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ มี ท ำงเลื อ กในกำรลงทุ น
ที่หลำกหลำย สะดวกสบำย ใช้งำนง่ำย และรวดเร็ว โดยมีรำยละเอียด ดังนี้


eFin Trade Plus บริการ Auto Trade
เพิ่มรูปแบบกำรส่งคำสั่ง ดังนี้
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เพิ่ มบริกำรส่งคำสั่ง Short/Cover เพื่ อรองรับ ธุรกรรม SBL และตอบโจทย์กำรวำงแผนกลยุท ธ์
กำรลงทุนให้ครอบคลุมมำกขึ้น



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

Streaming


เพิ่มบริกำร Application “Streaming for Android” ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำและนักลงทุน



เพิ่ มบริกำร Broker Favorites เพื่อให้ ลูกค้ำสำมำรถติดตำมรำคำหุ้น ที่นั กวิเครำะห์ของบริษั ท ฯ
แนะนำให้ลงทุน ได้สะดวกสบำยมำกขึ้น



เพิ่มข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยกำรเพิ่มบริกำร Jitta ซึ่งเป็นโปรแกรม
ส ำเร็ จ รู ป ที่ วิ เครำะห์ ก ำรลงทุ น จำกปั จ จั ย พื้ น ฐำน (Fundamental Analysis) เพื่ อ ให้ นั ก ลงทุ น
เลือกหุ้ นได้ง่ำย รวดเร็วขึ้น และตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปรแกรมนี้ได้ใช้ข้อมูลย้ อนหลัง
มำช่ ว ยในกำรวิ เครำะห์ โ ดยใช้ Jitta Score และ Jitta Line เพื่ อ บ่ งบอกถึ งคุ ณ ภำพและมู ล ค่ ำ
ที่เหมำะสมของหุ้นบริษัทนั้นๆ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
รายงานประจ�ำปี 2560




เพิ่มบริกำร Settrade Sense กำรแจ้งเตือนข้อมูลหุ้นที่ลูกค้ำสนใจแบบอัตโนมัติ เช่น บทวิเครำะห์
ข่ำว โดยคัดกรองจำกหุ้นใน Portfolio และ Favorite

Online Application Form
พัฒนำระบบกำรกรอกข้อมูลในกำรเปิดบัญชีผำ่ นระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกและ
ประหยัดเวลำในกำรเปิดบัญชีให้กับลูกค้ำ



Asset Allocation
เพิ่มฟังก์ชั่นกำรใช้งำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรจัดสรรกำรลงทุน ดังนี้


เพิ่มหน้ำ Total Asset: เพื่อแสดงกำรถือครองสินทรัพย์ของลูกค้ำที่อยู่กับบริษัทฯ
ครบทุกผลิตภัณฑ์



เพิ่มฟังก์ชั่น iFund Basket: เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรลงทุนแบบกระจำย
ควำมเสี่ยงกำรลงทุนในกองทุนรวม

•

เริ่มให้ บริกำรธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ผ่ำนระบบซื้ อขำยสัญ ญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่เป็ น
กำรซื้อขำยรำยใหญ่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรลงทุนของลูกค้ำที่สนใจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ที่ อ้ ำงอิ งรำคำหุ้ น สำมั ญ มู ล ค่ ำ สู ง โดยบริ ษั ท ฯ ต้ อ งเป็ น คู่ สั ญ ญำซื้ อ -ขำยสั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำ กั บ ลู ก ค้ ำ
และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเต็มจำนวน

•

ปิ ด ส ำนั ก งำนสำขำ จ ำนวน 1 สำขำ ได้ แก่ ส ำนั ก งำนสำขำเอสพละนำด เพื่ อ ปรั บ ปรุง ให้ ก ำรบริห ำรงำน
ของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

•

ปิดสำนักงำนผู้แทนในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว หลังจำกที่ใบอนุ ญำตให้จัดตั้งสำนักงำนผู้แทน
หมดอำยุลงในปีที่ 3 และไม่มีกิจกรรมของสำนักงำนผู้แทนที่จะต้องดำเนินกำรต่อไป

•

ขยำยธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่ำนช่องทำงผู้แทนขำยหน่วยลงทุนอิสระ
(Direct Sales Agent)

ปีบญ
ั ชี 2560 (1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60)
•

ด ำเนิ น โครงกำร CNS Corporate Access ต่ อเนื่ อ งมำตั้ งแต่ ปี 2558 ซึ่ งได้ รับ กำรตอบรับ ที่ ดี จำกนั ก ลงทุ น
รำยบุคคลและนักลงทุนสถำบัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนที่เล็งเห็นประโยชน์ของกำรให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
โดยตรง ซึ่งนอกจำกบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (SET) แล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้เชิญชวน
บริษั ทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เข้ำร่วมโครงกำร ภำยใต้กิจกรรม “MAI Company
Snapshot at Nomura” อีกด้วย โดยในปี 2560 มีบ ริษัท จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์ฯ เข้ำร่วมให้ข้อมู ล
ทั้งสิ้นจำนวน 59 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้ำร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน
34 บริษัท
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•

จัดทำเว็บไซต์ https://cnsup.nomuradirect.com สำหรับเป็นศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนข่ำวสำร (News update)
ควำมรู้ (Investment corner) และกิ จ กรรม (Activities) ที่ เป็ น ประโยชน์ เพื่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ Startup และ
SMEs โดยเฉพำะ ตลอดจนใช้เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจและประสบกำรณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ
Startup และ SMEs (Startup Experience) ที่ เข้ ำ ร่ ว มโครงกำร CNS Startup & SME Access ในปี 2559
ให้เป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์ประกอบไปด้วยส่วนต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ ได้แก่
1.

News Update: น ำเสนอข่ำวสำร ประชำสัม พั น ธ์ ตลอดจนกิจกรรม จำกหน่วยงำน และองค์ กรต่ ำงๆ
ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ Startup และ SMEs

2.

Startup Experience: นำเสนอบทควำม หรือคลิปวิดีโอ สัมภำษณ์ ผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ SMEs
ต้ น แบบเพื่ อ เป็ น แนวทำงในกำรประกอบธุ ร กิ จ เป็ น แรงบั น ดำลใจ ให้ แ ก่ ผู้ อ่ ำ น รวมถึ งเป็ น พื้ น ที่
ในกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง

3.

Activity: น ำเสนอตำรำงกิ จ กรรม งำนสั ม มนำ กำรเสวนำ กำรเวิ ร์ ก ช็ อ ป กำรบรรยำยพิ เศษ หรื อ
กำรประชุม

4.

Investment Corner: น ำเสนอบทควำมเกี่ ยวกั บ กำรเงิน ที่ ให้ ส มำชิ ก หรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปได้ เข้ำ มำศึ ก ษำ
โดยมีรูปแบบอินโฟกรำฟฟิก หรือ คลิปวิดีโอ พร้อมช่องทำงให้ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมโดยตรงกับ FA
นักวิเครำะห์ หรือ ฝ่ำยวำณิชธนกิจของบริษัทฯ

•

จัดตั้งฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อศึกษำโอกำสและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ของบริษัทฯ

•

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อ ขอรับรองตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001 ของระบบบำทเนต (BahtNet) ซึ่งเป็น
ระบบกำรชำระเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ เป็นผู้ใช้บริกำรดังกล่ำว กำรขอรับรองดังกล่ำว
เป็ น ไปตำมประกำศธนำคำรแห่ งประเทศไทย ที่ สรข. 4/2560 เรื่ อ ง มำตรฐำนระบบบริ ห ำรจั ด กำร
ควำมมั่ นคงปลอดภัยสำรสนเทศของคอมพิ วเตอร์ลูกข่ำยระบบบำทเนต ซึ่งก ำหนดให้ ผู้ ใช้ บริกำรบำทเนต
ต้ อ งด ำเนิ น กำรให้ ค อมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ ำยของตนผ่ ำ นกำรตรวจรั บ รองตำมแนวมำตรฐำน ISO/IEC 27001
ภำยในปี 2561 เพื่อให้ระบบกำรชำระเงินมีควำมปลอดภัยและน่ำเชือ่ ถือสำหรับลูกค้ำบริษทั ฯ (บริษัทฯ ได้ผ่ำน
กำรรับรองตำมมำตรฐำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561 ซึ่งใบรับรองมีอำยุ 3 ปี)

•

ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกฟิทช์ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560 ดังนี้
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาว
ปรับเพิ่มเป็น AA(tha) จำกเดิม AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “มีเสถียรภำพ”
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้น
F1+(tha) คงเดิมจำกปีกอ่ นหน้ำ
อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
F1+(tha) คงเดิมจำกปีกอ่ นหน้ำ
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โดยฟิทช์ประกำศเพิ่มอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะยำวของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่ฟิทช์
ประเมินว่ำบริษัทแม่ของบริษัทฯ คือ Nomura Holdings, Inc. (NHI) มีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินที่ปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในประเทศไทยที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือโดยฟิทช์ ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวส่งผลให้
NHI มี ค วำมสำมำรถเพิ่ ม ขึ้ น ในกำรสนั บ สนุ น บริ ษั ท ลู ก ในประเทศไทย ทั้ ง นี้ อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ
ภำยในประเทศระยะยำวสะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่ำ บริษัทฯ มีควำมสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ NHI จำกปัจจัยดังนี้


NHI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และมีอำนำจควบคุมกำรบริหำรงำนในบริษัทฯ



บริษัทฯ มีกำรเชื่อมโยงกำรดำเนินงำนอย่ำงสอดคล้องกันกับกลุ่มในระดับสูง (integration)



บริษัทฯ มีกำรใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทำงกำรค้ำร่วมกันกับ NHI



NHI ได้ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่บริษัทฯ มำอย่ำงต่อเนื่อง



บริษัท ฯ มีเครือข่ ำยธุรกิ จที่ ค่อนข้ำงแข็งแกร่งและมี ฐำนลูกค้ำที่ ค่อนข้ำงกระจำยตัวและหลำกหลำย
สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย



บริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่ดีต่อเนื่องและมีกำไรสม่ำเสมอ

อย่ำงไรก็ดี อันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในโอกำสที่ NHI จะให้
กำรสนับสนุนแก่บริษัทลูก ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ NHI ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นลง
หรือมีอำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรงำนในบริษัทฯ ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ฟิทช์เชื่อว่ำโอกำส
ที่ NHI จะให้กำรสนับสนุนแก่บริษัทฯ ไม่น่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น
•

เพิ่มจำนวน FA ผ่ำนโครงกำร Young Talent Financial Advisor เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรดำเนินโครงกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553

•

ได้ รับ ผลกำรประเมิ น จำกโครงกำรส ำรวจกำรกำกั บ ดู แลกิ จ กำรบริษั ท จดทะเบี ยนไทยประจ ำปี 2560 ซึ่ ง
ประเมินโดย IOD โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมำก” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปีก่อน

•

เพิ่มช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรรวมถึงควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน พร้อมทั้งปรับปรุงนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรจั ด กำร Social Media ให้ มี ค วำมหลำกหลำยและครบครั น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ และนั ก ลงทุ น ได้ รั บ ข้ อ มู ล
ในกำรประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงครบถ้วนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยและมีควำมมั่นใจในกำรใช้งำนระบบ
ซื้อขำยออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกำรดำเนินงำน
ที่สำคัญ ดังนี้


Seminar Activities
จัดอบรมและสัมมนำด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน โดยวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ
ทั้งหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำกว่ำ
1,100 คน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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Line Official: @NomuraDirect
Line Application เป็ น Social Media ยอดนิ ย มในยุ ค ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ จึ ง เริ่ ม ให้ บ ริ ก ำร Line Official
Account: @NomuraDirect ในเดื อ นตุ ล ำคม 2560 เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำและนั ก ลงทุ น เข้ ำถึ งกำรบริก ำรของ
บริษัทฯ ได้ง่ำยขึ้น รวมทั้งติดตำมข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงินและกำรลงทุนของบริษัทฯ ได้สะดวกสบำย
ขึ้น ซึ่งได้ รั บ กำรตอบรับ เป็ น อย่ำงดี โดยมี ผู้ ติ ด ตำม (follower) ในเดื อ นแรกประมำณ 2,500 รำย
และปัจจุบันมีผู้ติดตำมกว่ำ 6,000 รำย



Facebook Page: Nomura Direct
Facebook Page เป็ น อีก หนึ่ ง Social Media ยอดนิ ยมในยุคปั จจุบั น ซึ่ งบริษั ท ฯ ใช้ เป็ น อี กช่ องทำงใน
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรรวมถึงควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุนเป็นประจำ รวมถึงจัดให้มีกำรเผยแพร่สด
(Live Broadcasting) กำรจัดรำยกำรของนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
นอกจำกนี้ ลูก ค้ ำ และนั กลงทุ น ยัง สำมำรถสอบถำมข้ อ สงสั ยและขอข้อ มู ล กำรให้ บ ริ ก ำรต่ ำ งๆ จำก
บริษัทฯ ได้สะดวกมำกยิ่งขึ้นผ่ำนกำรส่งข้อควำมทำง Inbox ใน Facebook Page ของบริษัทฯ



YouTube Channel: Nomura Direct
จัดทำ Demonstration Video Clips เพื่อแนะนำกำรใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และวิธีกำรลงทุนทั้งในหุ้น
และกองทุนรวมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือลูกค้ำให้สำมำรถลงทุนด้วยตนเอง
ผ่ำนระบบซื้อขำยออนไลน์ของบริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

•

ปรับ ปรุงระบบซื้อ ขำยออนไลน์ เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของลูก ค้ ำบนพื้ น ฐำนแนวคิ ด “สะดวกสบำย
ใช้งำนง่ำย และรวดเร็ว” โดยมีกำรพัฒนำเพิ่มเติมจำกปีที่ผ่ำนมำดังต่อไปนี้




Website Development


Stay signed on ลูกค้ำที่เข้ำสู่ระบบแล้ว สำมำรถกลับออกมำเพื่อค้นหำข้อมูลในหน้ำ Homepage
ได้โดยไม่ต้องออกจำกระบบ และเมื่อได้ข้อมูลตำมที่ต้องกำรแล้วก็สำมำรถกลับสู่หน้ำกำรใช้งำน
ในระบบได้ทันที ทำให้ลูกค้ำใช้งำนได้สะดวกขึ้น



Stay NomuraDirect ไม่ว่ำลูกค้ำจะใช้งำนโปรแกรม efin Trade Plus หรือ Streaming ก็ยังสำมำรถ
ใช้บริกำรภำยใต้ www.nomuradirect.com เช่น ซื้อขำยกองทุน ฝำก/ถอนเงิน อ่ำนบทวิเครำะห์
ยืม /คื น หลั ก ทรัพ ย์ และอื่น ๆ ได้ อย่ำงสะดวก ผ่ ำนเมนู Nomura ในโปรแกรมดังกล่ ำวได้ จำก
ทุกอุปกรณ์

โปรแกรม SBL Real Time เวอร์ชั่นใหม่
ปรั บ ปรุ งโปรแกรม SBL Real Time เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ สำมำรถเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำร SBL Real Time บนระบบ
ออนไลน์ได้จำกทุกอุปกรณ์ และรองรับทุกระบบปฏิบัติกำร ตอบรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และรองรับ
คำสั่งยืมและคืนหลักทรัพย์ของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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โปรแกรม Streaming
เพิ่มฟังก์ชั่นกำรใช้งำนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อตอบสนองแนวทำงกำรลงทุนได้อย่ำงครอบคลุม
มำกที่สุด





เพิ่ ม ฟั งก์ ชั่ น Nomura Dollar Cost Average (DCA) ซึ่ ง เป็ น บริ ก ำรส่ งค ำสั่ ง ซื้ อ สม่ ำเสมอ เพื่ อ
อำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุนให้แก่ลูกค้ำ และเพื่อเป็นกำรรองรับกำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อ
กำรเกษียณอำยุอีกช่องทำงหนึ่ง



เพิ่ ม ฟั งก์ ชั่ น Stock Screener ซึ่ งเป็ น บริ ก ำรที่ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ ำ คั ด เลื อ กหรื อ ค้ น หำหุ้ น ได้ ง่ำ ยขึ้ น
ด้วยเงื่อนไขกำรคัดกรองตำมที่กำหนด

โปรแกรม efin Trade Plus
เพิ่ ม ฟั งก์ ชั่ น Portfolio Management เพื่ อ วิ เครำะห์ คุ ณ ภำพของหุ้ น ในพอร์ ต กำรลงทุ น ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ ำ
สำมำรถติ ด ตำมควำมเสี่ ยงของพอร์ ต กำรลงทุ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบกำรตั ด สิ น ใจในกำรปรั บ
พอร์ตกำรลงทุน



โปรแกรม Nomura iFund
เพิ่มฟังก์ชั่น Nomura iFund Basket (ตะกร้ำกองทุนรวม) เครื่องมือที่ช่วยจัดสรรกำรลงทุนในกองทุนรวม
ตำมแผนกำรลงทุน เพื่อช่วยให้ลูกค้ำเลือกลงทุนได้ตำมผลตอบแทนที่คำดหวังและควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้

•

ริเริ่มพัฒนำ Mobile Application “Nomura iFund” บนระบบปฏิบัติกำร iOS เพื่อตอบสนองกำรใช้งำนของลูกค้ำ
ให้ สำมำรถซื้อ ขำยกองทุ น รวมผ่ ำน Smartphone ได้ อย่ำงสะดวกสบำย และมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ รวมถึงอำนวย
ควำมสะดวกให้ ลู ก ค้ ำที่ ส นใจลงทุ น ในกองทุ น รวม โดยมี แผนที่ จะพั ฒ นำฟั งก์ ชั่ น และบริก ำรให้ ค รอบคลุ ม
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

•

จัดทำบทวิเครำะห์กองทุน รวม เพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และเป็นโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ำ ของ
ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

•

ปิดสำนักงำนสำขำ จำนวน 1 สำขำ ได้แก่ สำนักงำนสำขำสระบุรี เพื่อปรับปรุงให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ตำมข้อมูลกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุด ณ วันที่ 14 มีนำคม 2560 กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษั ท ฯ ภำยใต้ ก ำรถื อ หุ้ น โดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ ง ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 85.78 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
กลุ่ ม โนมู ร ะ คื อ ผู้ ให้ บ ริ ก ำรทำงกำรเงิน ซึ่ งมี ส ำนั ก งำนใหญ่ ตั้ งอยู่ ในเอเชี ย และมี เครื อ ข่ ำ ยทั่ ว โลกมำกกว่ ำ
30 ประเทศ กลุ่มโนมูระให้บริกำรลูกค้ำทั้งระดับบุคคล องค์กร สถำบันกำรเงิน และหน่วยงำนของรัฐ โดยมีกำรดำเนิน
ธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) ลูกค้ำรำยบุคคล (Retail)
(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (Asset Management - investment trust and investment advisory)
(3) บริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุนลูกค้ำรำยใหญ่ (Wholesale – Global Markets and Investment Banking) – ให้บริกำร
ลูกค้ำระดับองค์กรและนักลงทุนสถำบัน
(4) วำณิชธนกิจ (Merchant Banking)
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ธุรกิจกำรเป็น
ตัวแทนซื้อ ขำยสัญ ญำซื้ อขำยล่ วงหน้ ำ ธุ รกิจ กำรเป็ น ที่ ป รึกษำทำงกำรเงิน ธุ รกิ จกำรจัด จำหน่ ำยหลั กทรัพ ย์ ธุ รกิ จ
ค้ำตรำสำรหนี้ ธุรกิจกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ซึ่งมีทั้งลูกค้ำรำยบุคคล และลูกค้ำสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
บริษัทฯ ยังคงมีกำรดำเนินงำนอย่ำงอิสระ ไม่มีกำรพึ่งพิงกลุ่มโนมูระในกำรจัดหำลูกค้ำและกำรจัดหำเงินทุนให้แก่
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
ในกรณีที่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรให้บริกำรเป็น
ที่ป รึกษำทำงกำรเงิน และกำรให้บ ริกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพ ย์ รวมไปถึงบริกำรอื่น ใด บริษั ทฯ ได้ท ำรำยกำรกั 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 ไม่ มี ค วำมเกี่ ย วโยงกั น และได้ รั บ อนุ มั ติ
กำรทำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”)
ในกรณี ที่มีกำรกู้ยืมเงินจำกกลุ่มโนมูระ เพื่อนำมำใช้สนันสนุนธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับอัตรำดอกเบี้ย
ตำมอัตรำทั่วไปที่บริษัทฯ ได้รับจำกบุคคลอื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มโนมูระตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
Nomura Holdings, Inc.
ถือหุ้นร้อยละ 100.00
Nomura Asia Investment
(Singapore) Pte. Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ 85.78
บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
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ษณะการประกอบธุรกิจ รกิจ
ลัลักกษณะการประกอบธุ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมำชิกหมำยเลขที่ 14 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเป็นสมำชิกของ
ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ธุรกิจกำรเป็นตัวแทนซื้อขำย
สัญ ญำซื้ อ ขำยล่วงหน้ ำ ธุร กิจ กำรเป็ น ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิน ธุร กิจ กำรจัด จำหน่ ำยหลัก ทรัพ ย์ ธุ รกิ จค้ ำตรำสำรหนี้
ธุรกิจกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบญ
ั ชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
ประเภทรายได้1
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รำยได้ดอกเบีย้ เงินให้กู้ยมื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
รำยได้อื่น
รวมรายได้
1

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)
ล้านบาท
ร้อยละ
819.55
44.07
428.60
23.04
364.46
19.60
240.27
12.92
6.83
0.37
1,859.71 100.00

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
ล้านบาท
ร้อยละ
940.20
55.57
261.75
15.47
356.17
21.05
121.75
7.20
12.00
0.71
1,691.87
100.00

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
ล้านบาท
ร้อยละ
846.99
50.09
198.93
11.76
487.06
28.80
152.08
8.99
6.08
0.36
1,691.14
100.00

ประเภทรำยได้ ที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่ำงจำกข้อมูลที่นำเสนอในปี 2559 และปี 2558 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงแบบงบกำรเงิน
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ จำกกำรนำประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินสำหรับ
บริ ษั ท หลั กทรั พ ย์ ซึ่ งประกำศให้ใช้ บั งคั บกับ งบกำรเงิน ส ำหรั บรอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ม ต้น ตั้งแต่ วัน ที่ 1 มกรำคม 2560 เป็น ต้นไป
มำถือปฏิบัติ ทั้งนี้ กำรจัดประเภทรำยได้ในแบบงบกำรเงินแบบใหม่นี้ไม่มีผลกระทบต่อรำยได้รวม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดังนี้
1.

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
แก่ลูกค้ำรำยบุคคลและลูกค้ำสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
บริษัทฯ ให้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้นักลงทุนในประเทศไทยสำมำรถลงทุนได้
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี บ ทวิ เครำะห์ ที่ มี คุ ณ ภำพ และที่ ป รึ ก ษำกำรเงิ น และกำรลงทุ น (Financial Advisor: “FA”)
ที่มีควำมรู้ควำมชำนำญในด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน เพื่อ ให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยลูกค้ำสำมำรถ
ส่งคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำน FA หรือด้วยตนเองผ่ำนระบบซื้อขำยออนไลน์
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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(1.1) การซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด
บัญ ชีซื้อขำยหลักทรัพ ย์ตรำสำรทุ นประเภทเงิน สด มีเงื่อนไขในกำรชำระรำคำในวันท ำกำรที่ 3 ถัดจำกวัน ที่
ซื้ อ ขำย (T+3) ซึ่ งลู ก ค้ ำ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งช ำระรำคำภำยในก ำหนดเวลำ ด้ วยวิ ธี ก ำรตั ด บั ญ ชี ธ นำคำรอั ต โนมั ติ เท่ ำ นั้ น
อย่ำงไรก็ดี ตลำดหลักทรัพย์ฯ ปรับลดระยะเวลำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ เป็นวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันที่
ซื้อ ขำย (T+2) โดยเริ่ม จำกรำยกำรซื้ อขำยในวัน ที่ 2 มี น ำคม 2561 เป็ น ต้ น ไป เพื่ อ ลดควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรส่งมอบ
หลักทรัพย์ของอุตสำหกรรมโดยรวมและลดต้นทุนในกำรทำธุรกรรม พร้อมเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ
อนุมัติ

ลูกค้ำสำมำรถส่งคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำน FA หรือด้วยตนเองผ่ำนระบบซื้อขำยออนไลน์ ภำยในวงเงินที่ได้รับ

ลูก ค้ำที่ ไม่ป ระสงค์จะท ำกำรชำระรำคำเป็ น รำยครั้ง สำมำรถน ำเงิน สดมำวำงไว้กับ บริษั ท ฯ ก่ อ นทำกำรซื้ อ
หลั กทรัพ ย์ได้ ซึ่งบริษั ท ฯ จะค ำนวณดอกเบี้ ยจำกยอดเงิน คงเหลือ ของลูกค้ ำในแต่ ละวัน และสรุปยอดดอกเบี้ยรวม
เพื่ อ น ำฝำกเข้ ำเป็ น ยอดเงิน ของลู ก ค้ ำ ทุ ก เดื อ น บริษั ท ฯ ได้ ใช้ บ ริก ำรดั งกล่ ำ วเพื่ อ เป็ น เครื่อ งมื อ บริห ำรควำมเสี่ ย ง
ของบริษัทฯ โดยกำรกำหนดให้ลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วว่ำอำจมีควำมเสี่ยงในด้ำนกำรชำระรำคำให้ใช้กำรชำระ
รำคำในรูปแบบนี้ กล่ำวคือ ลูกค้ำต้องนำเงินสดมำวำงก่อนกำรซื้อหลักทรัพย์ทั้งจำนวน ซึ่งทำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถสั่งซื้ อ
หลั ก ทรัพ ย์เกิ น กว่ ำยอดเงิน คงเหลื อ ที่ ฝำกอยู่กั บ บริษั ท ฯ ได้ อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้ ก ำรดู แลสิ น ทรัพ ย์ของลู ก ค้ ำ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
(1.2) การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ (Margin Loan)
ระบบเครดิตบำลำนซ์ เป็นระบบกำรให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตรำสำรทุนที่บริษัทฯ พิจำรณำสถำนะของลูกค้ำ
ในลักษณะเป็น Portfolio โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยลูกค้ำสำมำรถส่งคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำน FA
หรือด้วยตนเองผ่ำนระบบซื้อขำยออนไลน์
บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ ลู ก ค้ ำ ใช้ บ ริ ก ำรด้ ำ นกำรให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ตรำสำรทุ น ระบบ
เครดิ ตบำลำนซ์ ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ ในกำรเพิ่ ม อำนำจซื้อของลู กค้ำ อัน จะมี ผลต่ อสภำพคล่ องของตลำด โดยลูกค้ ำ
ที่ต้องกำรกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบำลำนซ์ตรำสำรทุนในครั้งแรก จะต้องวำงเงินสดหรือหลักทรัพย์กับ
บริ ษั ท ฯ ก่ อ นท ำกำรซื้ อ หลั ก ทรัพ ย์ในจ ำนวนไม่ ต่ ำกว่ ำอั ต รำมำร์ จิ้น เริ่ม ต้ น (Initial Margin) ของมู ล ค่ ำ หลั ก ทรั พ ย์
ตำมรำยชื่อ หลั กทรัพ ย์และอัต รำมำร์จิ้น เริ่ มต้ น ที่ บริษั ท ฯ อนุ ญ ำตให้ ลูก ค้ำซื้อ ในบั ญ ชี เงิน ให้ กู้ยืมเพื่ อ ซื้อหลัก ทรัพ ย์
ตรำสำรทุนระบบเครดิตบำลำนซ์ (Marginable Securities List)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดอัตรำมำร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ของแต่ละหลักทรัพย์ดังกล่ำวตำมสภำพคล่อง
ควำมเสี่ยง และปัจจัยพื้นฐำนของหลักทรัพย์ ซึ่งหำกจำนวนเงินสดที่ลูกค้ำมีอยู่ในบัญชีสูงกว่ำยอดหนี้ของลูกค้ำ ลูกค้ำ
จะได้รับดอกเบี้ ยจำกบริษั ทฯ ทุกเดือนจำกผลต่ ำงของจำนวนเงิน สดที่ เกิน กว่ำยอดหนี้ ในทำงกลับกั น หำกยอดหนี้
ของลูกค้ำสูงกว่ำจำนวนเงินสดที่ลูกค้ำมีอยู่ในบัญชี ลูกค้ำจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ทุกเดือน
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(1.3) การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ ให้บริกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำร
ลงทุนให้กับลูกค้ำ ตลอดจนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยกำรกระจำยกำรลงทุ นในหลำยประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในกำรเปิดบัญชีและกำรกำหนดวงเงินรวมในกำรลงทุนเช่นเดียวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ไทย
บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้ำต้องวำงเงินสดในบัญชีเงินสดก่อนกำรส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่ำงประเทศตำมหลักเกณฑ์
ทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
ลูกค้ำที่ประสงค์จะลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนด
ต่ำงๆ ของตลำดหลักทรัพย์ของประเทศนั้น
2.

ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ เริ่มให้บริกำรเป็นตัวแทนซื้อขำยอนุพันธ์เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ตลำดสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำฯ เริ่มเปิดด ำเนิน กำรซื้อขำยเป็น ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่ อเป็ นกำรเพิ่ มทำงเลือกในกำรลงทุ นของลูกค้ ำ
และสนับสนุนให้ลูกค้ำมีโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนได้ในทุกสภำวะกำรณ์ของตลำด
บริษัท ฯ ให้บริกำรซื้อขำยอนุ พัน ธ์ทุก ประเภทที่ซื้ อขำยในตลำดสัญ ญำซื้อขำยล่วงหน้ ำฯ ได้แก่ SET50 Index
Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold Futures, Gold D Futures, Single Stock Futures, Interest
Rate Futures, Sector Index Futures, USD Futures และ RSS3 Futures ผ่ ำนที ม งำนที่ มี ป ระสบกำรณ์ และระบบงำน
สนับสนุนที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันในระยะยำวให้กับบริษัทฯ
เนี่องจำกกำรลงทุนในอนุพันธ์นั้นมีควำมเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้มีกำรกำหนดวงเงินรวมในกำรลงทุนให้เหมำะสม
แก่ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำ และจัดสรรวงเงินสำหรับกำรซื้อขำยตรำสำรแต่ละประเภทให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ เพื่อช่วยให้ลูกค้ำมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนได้อย่ำงเหมำะสม โดยลูกค้ำสำมำรถส่งคำสั่งซื้อขำย
หลักทรัพย์ผ่ำน FA หรือด้วยตนเองผ่ำนระบบซื้อขำยออนไลน์
บริ ษั ท ฯ ได้รับ ควำมเห็ น ชอบจำกสำนั กงำน ก.ล.ต. ในกำรท ำธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures
ผ่ำ นระบบซื้ อขำยสั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ วงหน้ ำที่ เป็ น กำรซื้ อ ขำยรำยใหญ่ เมื่ อวั น ที่ 9 ธั น วำคม 2559 โดยบริษั ท ฯ จะมี
กำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อตนเองในศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อรองรับกำรทำธุรกรรม Block Trade
– Single Stock Futures ตลอดจนซื้อหรือขำยชอร์ตตรำสำรทุนที่ยืม (Underlying Securities) เพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของธุรกรรมดังกล่ำว
บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงสอบทำนหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำสำมำรถทำธุรกรรม Block Trade – Single
Stock Futures ได้
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3.

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทฯ ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ดำเนินกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินตำมขอบเขตที่กำหนด
ซึ่งครอบคลุมถึงกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์แก่ประชำชนทั่วไป กำรนำหลักทรัพย์
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรจัดเตรียม
คำเสนอซื้ อ กำรเป็ นที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิน ในกำรซื้อหรือควบรวมกิจกำร (Merger & Acquisition) ตลอดจนกำรเป็ น
ที่ปรึกษำของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำทำรำยกำรประเภทต่ำงๆ ของบริษัทจดทะเบียน
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงินโดยมีรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ดังนี้
•

บริกำรให้คำปรึกษำในกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจและกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน

•

บริกำรให้คำปรึกษำและเป็นตัวกลำงในกำรจัดหำผู้ร่วมทุนให้กิจกำรและโครงกำรต่ำงๆ (Joint Venture)

•

บริกำรให้คำปรึกษำในกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (Feasibility Study)

•

บริกำรให้คำปรึกษำในกำรประเมินมูลค่ำของกิจกำร (Valuation)

•

บริกำรให้คำปรึกษำอื่นๆ อำทิ กำรจัดทำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับตลำดทุน ตลำดเงิน รวมทั้งภำวะเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรมโดยรวม และกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกฎระเบียบของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
รวมไปถึงหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.

ธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ทั้งตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน
ให้แก่บริษัทต่ำงๆ ที่ประสงค์จะระดมทุนด้วยกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ให้แก่นักลงทุน ไม่ว่ำจะเป็น
หุ้นสำมัญ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน และอื่นๆ
5.

ธุรกิจค้าตราสารหนี้

บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ำรซื้ อ ขำยตรำสำรหนี้ ทั้ งในตลำดแรกและตลำดรองแก่ ลู ก ค้ ำ รำยบุ ค คลและลู ก ค้ ำ สถำบั น
ภำยในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรเปิดบัญชีและกำรกำหนดวงเงินรวมในกำรลงทุนทุกประเภทแก่ลูกค้ำ
และจั ด สรรวงเงิ น ส ำหรั บ กำรลงทุ น แต่ ล ะประเภทตรำสำรตำมควำมต้ อ งกำรของนั ก ลงทุ น กำรช ำระรำคำและ
วันครบกำหนดชำระรำคำจะเป็นไปตำมที่ต กลงกันในแต่ละครำว นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรซื้อขำยตรำสำรหนี้เพื่อ
บัญชีลงทุนของบริษัทฯ ด้วย
คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้มีอำนำจในกำรกำหนดนโยบำยกำรลงทุนของบริษัทฯ ลักษณะตรำสำรหนี้ที่จะลงทุน
รวมไปถึงมำตรกำรในกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ของบริษัทฯ
บริษั ท ฯ กำหนดให้ ฝ่ำยบริห ำรควำมเสี่ยงสอบทำนและเฝ้ ำระวังเพื่ อ ให้ ก ำรลงทุ น ในตรำสำรหนี้ เป็น ไปตำม
นโยบำยกำรลงทุนที่กำหนดไว้
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6.

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นบริกำรที่บริษัทฯ นำเสนอให้แก่ลูกค้ำเพื่อเป็นทำงเลือกในกำรลงทุนหรือเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยในภำวะที่ทิศทำงของดัชนีตลำดหลักทรัพย์ฯ
หรือ ระดั บ รำคำหลัก ทรัพ ย์มี แนวโน้ มลดลง นั กลงทุ น สำมำรถขอยืม หลัก ทรัพ ย์จำกบริษั ท ฯ เพื่ อน ำไปขำยชอร์ตใน
ตลำดหลั ก ทรัพ ย์ฯ และรอซื้อ หลัก ทรัพ ย์นั้ น กลั บคื น เมื่ อระดับ รำคำหลั กทรัพ ย์ลดลง จึงนั บ ได้ ว่ำ กำรยืม และให้ ยื ม
หลั ก ทรั พ ย์เป็ น กลไกหนึ่ งที่ช่ วยให้ ระดับ รำคำหลั กทรัพ ย์มีเสถี ยรภำพ และเสริม สภำพคล่อ งกำรซื้อ ขำยหลั กทรัพ ย์
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ ให้บริกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้ำทุกประเภท ทั้งลูกค้ำรำยบุคคลและลูกค้ำสถำบัน โดยบริษัทฯ
ทำหน้ำที่เป็นคู่สัญญำ (Principal) กับลูกค้ำผู้ยืมหลักทรัพย์และลูกค้ำผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้ำในกำรปฏิบัติให้เป็นตำมข้อตกลงระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย รำยละเอียดโดยสรุปของบริกำร เป็นดังนี้
•

บริ ษั ท ฯ ให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ กั บ ลู ก ค้ ำ ผู้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ ท ำกำรขำยช อร์ ต ผ่ ำ นบั ญ ชี เงิ น ให้ กู้ ยื ม
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบำลำนซ์ ที่เปิดกับบริษัทฯ โดยลูกค้ำผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องวำงหลักประกันกำรยืม
หลั ก ทรั พ ย์ ต ำมเกณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก ำหนด นอกจำกนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ กั บ ลู ก ค้ ำ สถำบั น
ที่ยืมหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อนำหลักทรัพย์นั้นไปให้ยืมกับลูกค้ำของตนอีกทอดหนึ่ง หรือเพื่อบริหำร
ควำมเสี่ยงพอร์ตกำรลงทุนของลูกค้ำหรือตนเอง

•

บริษัท ฯ ยืมหลักทรัพย์จำกลูกค้ำผู้ให้ยืม ซึ่งมี หลักทรัพย์ในบัญ ชีเงิน สดกับบริษัทฯ โดยวำงเงินสดให้กับลูกค้ำ
ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันในกำรยืมหลักทรัพย์ และดำรงมูลค่ำหลักประกันกับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 100 ของมูลค่ำหลักทรัพย์ที่ยืมตำมรำคำตลำดทุกวัน

•

ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะได้รับ
ค่ำธรรมเนียมกำรให้ยืมหลักทรัพย์จำกบริษัทฯ

•

สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่นำมำให้ยืม ยังคงเป็นของลูกค้ำผู้ให้ยืมหลักทรัพย์
ลูกค้ำสำมำรถส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ผ่ำน FA หรือส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่ำนระบบซื้อขำยออนไลน์

7.

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน (“บลจ.”) ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย โดยให้บริกำรทั้งกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนผ่ำนบัญชีซื้อขำยหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีซื้อขำยหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(Selling Agent) ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกำสในกำรลงทุนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่ลูกค้ำ รวมถึงกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยำว (Long Term Equity Funds: LTF) และกองทุ น รวมเพื่ อ กำรเลี้ ย งชี พ (Retirement Mutual Funds: RMF)
เพื่อประหยัดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ เนื่องจำกปัจจุบัน บลจ. มีกำรออกเสนอขำยกองทุนรวมหลำกหลำยประเภทซึ่งมี
ควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นกำรสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีบริกำรที่ครบวงจรและช่วยเพิ่มรำยได้
ให้กับบริษัทฯ ในระยะยำว
ลูกค้ำสำมำรถส่งคำสั่ งซื้อขำยกองทุนรวมผ่ำน FA หรือด้วยตนเองผ่ำนระบบซื้อขำยออนไลน์ โดยบริษัทฯ ไม่มี
กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมจำกลูกค้ำ
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บริ ษั ทฯ พั ฒ น ำโป รแกรม Nomura iFund บน ระบ บ ป ฏิ บั ติ ก ำรคอม พิ วเตอร์ แ ละ Mobile Application
เพื่อให้บริกำรซื้อขำยกองทุนรวมแบบครบวงจรผ่ำนระบบซื้อขำยออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้กับลูกค้ำในกำรลงทุนในกองทุนรวม โดยมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำน ดังนี้
•

ซื้อ ขำย สับเปลี่ยน กองทุนรวมได้ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย

•

บทวิ เครำะห์ แ ละแนะน ำกองทุ น เด่ น รำยสั ป ดำห์ (Mutual Fund Weekly Research) ที่ ช่ ว ยสรุ ป สถำนกำรณ์
กำรลงทุนประจำสัปดำห์ และกองทุนแนะนำในแต่ละประเภทกองทุน โดยอ้ำงอิงกับกำรจัดอันดับของ Morningstar
Rating

•

เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุนย้อนหลัง ซึ่งเป็นบริกำรที่ช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกลงทุนในกองทุนที่มี
ผลกำรดำเนินงำนที่ดีตำมประเภทกองทุนที่เหมำะสมกับลูกค้ำหรือกองทุนที่ลูกค้ำสนใจ

•

ลงทุนในกองทุนรวมอย่ำงสม่ำเสมอ ผ่ำนฟั งก์ชั่น Nomura Dollar Cost Average ซึ่งเป็นบริกำรที่ช่วยสร้ำงวินั ย
ในกำรออมให้กับลูกค้ำ และเพื่อเป็นกำรรองรับกำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อกำรเกษียณอำยุอีกช่องทำงหนึ่ง

•

ซื้อขำยกองทุนรวมอัตโนมัติ ผ่ำนฟังก์ชั่น Nomura Auto Stock to Fund ซึ่งเป็นบริกำรที่ช่วยเชื่อมต่อกำรลงทุน
ในหลักทรัพย์และกองทุนรวมเข้ำด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้ำได้รับผลประโยชน์สูงสุด

•

จัดสรรแผนกำรลงทุนในกองทุนรวม ผ่ำนฟังก์ชั่น Nomura iFund Basket (ตะกร้ำกองทุนรวม) เพื่อช่วยให้ลูกค้ำ
เลือกลงทุนได้ตำมผลตอบแทนที่คำดหวังและควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้

•

สอบทำนพอร์ตกำรลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบลจ. ได้ในที่เดียว (Consolidated Portfolio)

•

ค้นหำกองทุนรวมที่ออกเสนอขำยใหม่ (New Initial Public Offering: IPO) ได้ทุกวัน
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รายงานประจ�ำปี 2560

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
การตลาดและภาวะการแข่
งขัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริกำรทีม่ ีคุณภำพอย่ำงครบวงจร โดยมีนโยบำย
กำรตลำดและสภำพกำรแข่งขันของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นดังนี้

ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัท ฯ มุ่งเน้ นกำรพัฒ นำควำมรู้ควำมสำมำรถของ FA กำรพัฒ นำคุณ ภำพของบทวิเครำะห์ห ลักทรัพ ย์และ
สำรสนเทศของบริษั ท ฯ กำรเพิ่ ม จ ำนวนบทวิเครำะห์ ให้ ค รอบคลุ มจ ำนวนบริษั ท จดทะเบี ยน/อุต สำหกรรมมำกขึ้ น
กำรให้ ข้อ มู ล ข่ำ วสำรรวมถึ งควำมรู้ ด้ ำนกำรเงิน และกำรลงทุ น กั บ ลู ก ค้ ำและนั ก ลงทุ น อย่ำ งสม่ ำเสมอผ่ ำนช่ องทำง
ที่ ห ลำกหลำย และกำรปรั บ ปรุ งระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศของบริษั ท ฯ ให้ มี ค วำมทั น สมั ย และมี ค วำมปลอดภั ย
ในกำรทำธุรกรรม อันจะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และธุรกิจ
กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของบริษัทฯ ได้
ภาวะอุตสาหกรรม
ภำพรวมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2560 โดยพิจำรณำ
จำกมู ล ค่ ำ กำรซื้ อ ขำยเฉลี่ ย ต่ อ วั น (รวมประเภทกำรลงทุ น เพื่ อ บั ญ ชี บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ) ปรั บ ตั ว ลดลงจำก 52.53
พันล้ำนบำท ในปี 2559 เป็น 50.11 พันล้ำนบำท ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 5 จำกเศรษฐกิจภำยในประเทศที่มี
สัญญำณกำรฟื้นตัวที่ล่ำช้ำกว่ำที่คำดหมำย ซึ่งทำให้ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วง 8 เดือน
แรกของปี 2560 ก่อนที่ก ำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจภำยในประเทศจะช่วยขับ เคลื่อนกำรลงทุน ในช่วง 4 เดือนสุดท้ ำย
ของปี 2560 ให้กลับมำสดใสขึ้น
ดัชนีปิ ดของตลำดหลัก ทรัพย์ฯ ปรับ ตัวจำกระดับ 1,542.94 จุด ณ วัน ที่ 30 ธันวำคม 2559 ขึ้นมำที่ ระดั บ
1,753.71 จุด ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 ซึ่งเป็นดัชนีที่สูงสุดของปี 2560 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2560 ได้แก่
1.

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: “GDP”) ของประเทศไทย ขยำยตั ว ร้ อ ยละ 3.9
ในปี 2560 เติ บ โตจำกร้ อยละ 3.3 ในปี 2559 เศรษฐกิ จ ที่ ขยำยตัว สูงขึ้ น เป็ น ผลจำกกำรส่งออกสิ น ค้ ำ และบริก ำร
ที่ขยำยตัวสูง และกำรบริโภคภำคเอกชนเป็นสำคัญ ในขณะที่กำรลงทุนรวมเติบโตในอัตรำที่ต่ำลง กล่ำวคือ กำรส่งออก
สินค้ำและบริกำรขยำยตัวสูงถึงร้อยละ 5.5 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.8 ในปี 2559 ในด้ำนอุปสงค์ในประเทศ
กำรบริโภคภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ 3.2 ซึ่งดีกว่ำร้อยละ 3.0 ในปี 2559 กำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 0.9 ลดลง
จำกร้อยละ 2.8 ในปี 2559 จำกกำรลดลงของกำรลงทุนของภำครัฐ
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เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจของปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อพิจำรณำจำกเงินเฟ้อและดุลบัญชีเดิน สะพัด กล่ำวคือ
เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ในปี 2560 เติบโตขึ้นเล็กน้อยจำกร้อยละ 0.2 ในปี 2559 ด้ำนดุลบัญ ชีเดินสะพัด
เกินดุลในระดับสูงเป็นจำนวน 49.3 พันล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของ GDP ซึ่งไม่แตกต่ำงจำก
ปี 2559 ที่เกินดุลร้อยละ 11.7 ของ GDP
กลุ่ ม โนมู ระคำดว่ำ เศรษฐกิ จ ในปี 2561 มี แนวโน้ ม ขยำยตั วร้อยละ 4.0 เติบ โตขึ้น เล็ ก น้ อยจำกร้อยละ 3.9
ในปี 2560 โดยจะมีแรงขับเคลื่อนหลักจำกอุปสงค์ต่ำงประเทศที่ขยำยตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และกำรลงทุนรวมที่มีแนวโน้ม
ขยำยตัวสูงขึ้น กล่ำวคือ คำดว่ำกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรจะขยำยตัวร้อยละ 6.1 ในปี 2561 สูงขึ้นจำกร้อยละ 5.5
ในปี 2560 เป็นไปตำมเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยำยตัวสูงขึ้น กำรลงทุนรวมจะขยำยตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2561 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.9 ในปี 2560 จำกกำรลงทุนของภำครัฐที่มีแนวโน้มขยำยตัวสูงขึ้น ด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจจะยังอยู่ใน
เกณฑ์ดีต่อไป เนื่องจำกคำดว่ำอัตรำเงิน เฟ้อทั่วไปจะขยำยตัวร้อยละ 1.0 ซึ่งอยู่ในระดับล่ำงของกรอบเป้ำหมำยของ
ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย (ร้ อ ยละ 1.0-4.0) และดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด จะเกิ น ดุ ล จ ำนวน 44.0 พั น ล้ ำ นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริกำ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของ GDP
2.

แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2560

บริษัทฯ คำดว่ำกำรใช้จ่ำยของภำครัฐโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
ให้เศรษฐกิจภำยในประเทศขยำยตัวต่อเนื่องในปี 2561
นอกจำกนี้ บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) จะยังคงดอกเบี้ยนโยบำยไว้ที่ร้อยละ
1.50 เนื่องจำกเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงอยู่ในระดับล่ำงของกรอบเป้ำหมำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ในขณะที่เศรษฐกิจ
ไทยยังเผชิ ญ ควำมไม่ แ น่ น อน จำกกระแสเงิน ทุ น ไหลเข้ ำ ที่ ร วดเร็ ว เนื่ อ งจำกกำรเกิ น ดุ ล กำรค้ ำ อย่ำ งต่ อ เนื่ อ งและ
กำรอ่อนค่ำของเงินสกุลเงิน ดอลลำร์ สหรัฐอเมริกำ อันเนื่ องมำจำกประเทศอื่นๆ เริ่ ม มีกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ และ
กำลังเริ่มต้นใช้นโยบำยกำรเงินตึงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนกำรลดกำรถือครองเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำอย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี้ อัตรำดอกเบี้ ยที่แท้จริงของไทย ณ ปัจจุบั น ยังเป็นบวก ซึ่งจะหนุนให้ เศรษฐกิจภำยในประเทศฟื้ นตัว ขึ้น
อย่ำงแข็งแกร่งและส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (Earnings per Share: “EPS”) ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 เติบโตต่อเนื่อง
ที่ ระดั บ 112 บำทต่ อ หุ้ น หรือ ร้อ ยละ 14.52 เมื่ อ เปรียบเที ยบกับ ปี 2560 ที่ เติ บ โตเพี ยงร้อ ยละ 3.49 เนื่ อ งจำก
ผลกระทบของกำรตั้ ง ส ำรองด้ อ ยค่ ำ แหล่ งผลิ ต น้ ำมั น นอกจำกนี้ ในปี 2561 ยั งเป็ น ปี ที่ ค ำดว่ ำ EPS ของบริ ษั ท
จดทะเบี ยนกลับ มำเติบโตสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยที่ ร้อยละ 9.7 และจะส่งผลให้ แนวโน้มกำรลงทุน ในปี 2561 มี ควำมสดใส
มำกกว่ำปีก่อน
3.

สภาพการแข่งขันในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

จำกกำรที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำรเปิดเสรีใบอนุญำตนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และ
ค่ำธรรมเนียมซื้อขำยหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2555 ทำให้มี บริษัทหลักทรัพย์รำยใหม่เข้ำมำดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
และทำให้ธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ยังคงมีกำรแข่งขันที่รุนแรงอย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปี 2560 และส่งผล
ให้ มู ล ค่ ำ กำรซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ในปี 2560 มี ก ำรกระจำยตั ว มำกขึ้ น และบริ ษั ท สมำชิ ก
ที่มีมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลำดรวมกันลดลงจำกปี 2559
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บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงใช้กลยุทธ์ในกำรเพิ่มคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศและงำนวิเครำะห์หลักทรัพย์
ที่มีคุณภำพ กำรให้วงเงินในกำรซื้อหลักทรัพย์ด้วยระบบกำรให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมไปถึงกำรพัฒนำระบบ
ซื้ อ ขำยออนไลน์ ให้ มี ค วำมทั น สมั ย มำกขึ้ น เพื่ อ รั ก ษำฐำนลู ก ค้ ำ เดิ ม และดึ งดู ด ลู ก ค้ ำ รำยใหม่ ให้ เข้ ำ มำใช้ บ ริ ก ำร
บริษัทหลักทรัพย์บำงรำยริเริ่มกำรนำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้กับกำรให้คำแนะนำในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และ
ระบบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทหลักทรัพย์บำงรำยใช้กลยุทธ์รำคำต่ำมำกในกำรดึงดูดนักลงทุน และ
กลยุทธ์ในกำรแย่งชิงบุคลำกร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
รายงานประจ�ำปี 2560

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60–
31 ธ.ค. 60)

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)

เปลี่ยนแปลง

11,652.31
47.76

12,259.77
50.24

(607.46)
(2.48)

(4.95)
(4.94)

1,753.71
1,535.51
1,753.71

1,552.64
1,224.83
1,542.94

201.07
310.68
210.77

12.95
25.37
13.66

2.7
19.06
17,587.43

3.04
18.55
15,079.27

(0.34)
0.51
2,508.16

(11.18)
2.75
16.63

2,083
538
22

1,838
522
11

245
16
11

13.33
3.07
100.00

มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ำรวม (พันล้ำนบำท)
มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อวัน (พันล้ำนบำท)

575.44
2.36

556.49
2.28

18.95
0.08

3.41
3.51

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

646.02
531.51
540.37

616.27
490.09
616.27

29.75
41.42
(75.90)

4.83
8.45
(12.32)

อัตรำเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลำด (ร้อยละ)
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่ำ)
มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดรวม (พันล้ำนบำท)

1.42
106.13
338.84

1.24
63.27
425.36

0.18
42.86
(86.52)

14.52
67.74
(20.34)

203
150
17

178
134
13

จานวน

ร้อยละ

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ำรวม (พันล้ำนบำท)
มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อวัน (พันล้ำนบำท)
ดัชนีตลาด SET (จุด)
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีต่ำสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี
อัตรำเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลำด (ร้อยละ)
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่ำ)
มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดรวม (พันล้ำนบำท)
หลักทรัพย์จดทะเบียน
จำนวนหลักทรัพย์
จำนวนบริษัท
จำนวนบริษัททีเ่ ข้ำจดทะเบียนใหม่
ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

หลักทรัพย์จดทะเบียน
จำนวนหลักทรัพย์
จำนวนบริษัท
จำนวนบริษัททีเ่ ข้ำจดทะเบียนใหม่

25
16
4

14.04
11.94
30.77

ที่มำ: ข้อมูลสถิตภิ ำพรวมตลำดรำยปี ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ (https://www.set.or.th)
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัทสมาชิกที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับ
บริษัทสมำชิกที่มีมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ (รวมตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) สูงสุด
5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลำดในปี 2560 รวมกันร้อยละ 28.48 ของมูลค่ำกำรซื้อขำยรวม ลดลงจำกร้อยละ 29.13
ในปี 2559 สะท้อนว่ำมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์มีกำรกระจำยตัวมำกขึ้นภำยในบริษัทสมำชิก
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 และมีส่วนแบ่งตลำดในปี 2560 ร้อยละ
2.76 ลดลงจำกร้อยละ 2.98 ในปี 2559 อยู่ในลำดับที่ 15 ซึ่งคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 อย่ำงไรก็ตำม จำนวน
บริษัทสมำชิกเพิ่มขึ้น 2 รำย จำกเดิม 36 รำย ในปี 2559 เป็น 38 รำย ในปี 2560
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์*
(ล้านบาท)
- ของตลำดหลักทรัพย์ฯ**
- ของบริษัทฯ**
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ) **
อันดับส่วนแบ่งตลำด
จำนวนบริษัทสมำชิกในตลำดหลักทรัพย์ฯ

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)
10,950,103
604,439
2.76
อันดับที่ 15
38 รำย

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)
11,468,572
683,904
2.98
อันดับที่ 15
36 รำย

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
9,774,699
582,227
2.98
อันดับที่ 13
36 รำย

ที่มำ: ตลำดหลักทรัพย์ฯ
* รวมมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** ไม่รวมประเภทกำรลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทลูกค้า
เมื่อพิ จำรณำข้อมูล มู ลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์แยกตำมประเภทลูกค้ำ พบว่ำ โครงสร้ำงกลุ่มลูกค้ำหลักของ
บริษัทฯ ในปี 2560 ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้ำรำยบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 52.13 อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
จำกปี 2558 รองลงมำเป็ น กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 30.51 เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558
ตำมด้วยกลุ่มลูกค้ำสถำบันในประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 17.36 เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
แยกตามประเภทลูกค้า*
(ล้านบาท)
- ลูกค้ำรำยบุคคล
- ลูกค้ำสถำบันในประเทศ
- ลูกค้ำต่ำงประเทศ
รวม**

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60–
31 ธ.ค. 60)
มูลค่า
ร้อยละ
315,078
52.13
104,965
17.36
184,396
30.51
604,439
100.00

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

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

* รวมมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** ไม่รวมประเภทกำรลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
รายงานประจ�ำปี 2560

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามลักษณะการซื้อขาย
เมื่ อ พิ จ ำรณำข้ อ มู ล มู ล ค่ ำ กำรซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ แยกตำมลั ก ษณะกำรซื้ อ ขำย พบว่ ำ กำรซื้ อ ขำยผ่ ำ นบั ญ ชี
อินเทอร์เน็ตในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 35.62 ลดลงจำกร้อยละ 46.01 ในปี 2559 ส่วนที่เหลือเป็นกำรซื้อขำย
ผ่ำนบัญชีแบบปกติ (ผ่ำน FA) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 64.38 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 53.99 ในปี 2559
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
แยกตามลักษณะการซื้อขาย*
(ล้านบาท)
อินเทอร์เน็ต
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม
แบบปกติ (ผ่าน FA)
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม
รวมทั้งสิ้น**

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60–
31 ธ.ค. 60)
มูลค่า
ร้อยละ

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

143,499
74,706
218,205

23.43
12.19
35.62

187,407
127,751
315,158

27.36
18.65
46.01

379,280
15,048
394,328
612,533

61.92
2.46
64.38
100.00

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

50.40
3.59
53.99
100.00

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
มูลค่า
ร้อยละ
163,036
94,348
257,384

27.99
16.20
44.19

303,414
52.09
21,686
3.72
325,100 55.81
582,484 100.00

* รวมมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** รวมประเภทกำรลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทบัญชีซื้อขาย
เมื่อพิจำรณำข้อมูลมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์แยกตำมประเภทบัญชีซื้อขำย พบว่ำ กำรซื้อขำยผ่ำนบัญชีเงินสด
ในปี 2560 มี สัดส่ วนร้อยละ 85.35 เพิ่ ม ขึ้น จำกร้อยละ 77.76 ในปี 2559 ส่วนที่เหลือเป็ นกำรซื้อขำยผ่ำนบัญ ชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 14.65 ลดลงจำกร้อยละ 22.24 ในปี 2559
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
แยกตามประเภทบัญชีซื้อขาย*
(ล้านบาท)
บัญชีเงินสด
- อินเทอร์เน็ต
- แบบปกติ
รวม
บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- อินเทอร์เน็ต
- แบบปกติ
รวม
รวมทั้งสิ้น**

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60–
31 ธ.ค. 60)
มูลค่า
ร้อยละ

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

143,499
379,280
522,779

23.43
61.92
85.35

187,407
345,253
532,660

27.36
50.40
77.76

74,706
15,048
89,754
612,533

12.19
2.46
14.65
100.00

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

18.65
3.59
22.24
100.00

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)
มูลค่า
ร้อยละ
163,036
303,414
466,450

27.99
52.09
80.08

94,348
16.20
21,686
3.72
116,034 19.92
582,484 100.00

* รวมมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** รวมประเภทกำรลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
รายงานประจ�ำปี 2560

ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์และส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯ มีปริมำณกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 และมีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 1.32
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 1.20 ในปี 2559
ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
(สัญญา)
- ของตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฯ
- ของบริษัทฯ
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ)

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60–
31 ธ.ค. 60)
78,990,574
2,079,826
1.32

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

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

ที่มำ: ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฯ

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2560 มี บ ริษั ท และหลัก ทรัพ ย์จดทะเบี ยนเข้ำใหม่ ในตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทั้ งสิ้ น จำนวน 46 หลัก ทรัพ ย์
โดยมี มู ล ค่ ำหลั ก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ยนเข้ ำ ใหม่ (Initial Public Offering: “IPO”) รวม 426,349 ล้ ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น จำก
157,766 ล้ำนบำท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 170.25 ส่วนหนึ่งอำจเป็นผลจำกดัชนีตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับตัว
ขึ้นในระหว่ำงปี 2560 และจำกกำรที่มีบริษั ทจดทะเบียนขนำดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ำหลักทรัพย์มำกกว่ำ 1 หมื่นล้ำนบำท
(คำนวณจำกรำคำเสนอขำย) จำนวนมำกถึง 9 บริษัท ในปี 2560
ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในปี 2560 บริษั ท ฯ ให้ บ ริกำรในกำรเป็ น ที่ป รึก ษำทำงกำรเงินและผู้ จัดกำรกำรจั ดจำหน่ ำยและรับ ประกั น
กำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (“หุ้น IPO”) จำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ บริษัท เมกำเคม
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) มูลค่ำรวม 189 ล้ำนบำท และเป็น ผู้ร่วมจัดจำหน่ำยหุ้น IPO อีกจำนวน 9 รำยกำร
รวมเป็ น 10 รำยกำร จำกจ ำนวนหลั ก ทรั พ ย์ IPO ในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และตลำดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ทั้ งสิ้ น
46 รำยกำร นอกจำกนี้ ยังเป็นผู้จัดจำหน่ำยหุ้นกู้เอกชนอีกจำนวน 17 รำยกำร

ธุรกิจค้าตราสารหนี้
บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรจัดหำตรำสำรหนี้ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นผู้ประกอบกำรที่เลือกใช้
ตรำสำรหนี้เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งในกำรจัดหำเงินทุน หรือนักลงทุน ที่ สนใจลงทุนในตรำสำรหนี้เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำ
ตรำสำรหนี้สำมำรถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ำเงินฝำกแม้ว่ำจะมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำ
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ภาวะอุตสาหกรรม
ตลำดตรำสำรหนี้ในปี 2560 โดยรวมเติบโตขึ้น โดยตลำดตรำสำรหนี้ในกลุ่มที่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
(Credit Rating) ขยำยตั วเมื่ อ เที ยบกั บ ภำวะตลำดในช่ วง 2-3 ปี ที่ ผ่ ำนมำ อย่ำงไรก็ ต ำม ตรำสำรหนี้ ในกลุ่ ม ที่ ไม่ มี
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือหรือได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ต่ำกว่ำ ระดับน่ำลงทุน (Investment Grade) อยู่ใน
สภำวะหดตัว เนื่องจำกมีกำรผิดนัดชำระของตรำสำรหนี้ของบริษัทเอกชนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งส่งผลต่อควำมเชื่อมั่น
ที่ ลดลงของนั ก ลงทุ น แม้ ว่ำ กำรผิด นั ดช ำระจะมี สั ด ส่ วนไม่ สูงนั ก เมื่ อ เที ยบกั บ ยอดรวม และท ำให้ นั ก ลงทุ น บำงกลุ่ ม
เริ่มชะลอกำรลงทุนในตรำสำรหนี้และหันไปลงทุนตรำสำรชนิดอื่นเพิ่มขึ้น
อย่ำงไรก็ดี ปัญหำในกำรผิดนัดชำระดังกล่ำ วที่น่ำจะคลี่คลำยและมีควำมชัดเจนขึ้น และแนวโน้มกำรปรับขึ้น
ของอัตรำดอกเบี้ ยในตลำดเงิน รวมถึงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำย
ตรำสำรหนี้และกำรทำหน้ำที่ของตัวกลำง อำจช่วยจูงใจให้นักลงทุนกลับมำลงทุนในตรำสำรหนี้เพิ่มขึ้นในปี 2561
ส่วนแบ่งตลาดสาหรับธุรกิจค้าตราสารหนี้
บริษั ทฯ มุ่งเน้นกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ ที่ มีคุณ ภำพ มีอัต รำดอกเบี้ ยที่ เหมำะสมกับ ควำมเสี่ยง และมีฐำนะ
กำรเงินที่ดี เพื่อรักษำส่วนแบ่งตลำดของบริษัทฯ ให้อยู่ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในธุรกิจค้ำตรำสำรหนี้ ในสภำวะ
ตลำดที่ผันผวนและมีคู่แข่งหน้ำใหม่เข้ำมำให้บริกำร
หุ้นกู้เอกชน
บริ ษั ท ฯ มี มู ล ค่ ำ ซื้ อ ขำยหุ้ น กู้ เอกชนในปี 2560 จ ำนวน 7,590 ล้ ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น จำก 7,166 ล้ ำ นบำท
ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจำกภำคเอกชนมีควำมต้องกำรในกำรขยำยธุรกิจด้วยกำรระดมทุนผ่ำนหุ้นกู้
เอกชนเพิ่มขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลำดในกลุ่มบริษั ทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลำดในปี 2560
ร้ อ ยละ 5.13 ซึ่ งอยู่ใ นอั น ดั บ ที่ 4 ลดลงจำกร้ อ ยละ 7.73 ในปี 2559 ซึ่ งอยู่ ในอั น ดั บ ที่ 2 เนื่ อ งจำกมี ผู้ ให้ บ ริ ก ำร
ในตลำดตรำสำรหนี้เพิ่มขึ้นทั้งจำกกลุ่มธนำคำรพำณิชย์และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
หุ้นกู้เอกชน
(Corporate Debenture)
มูลค่ำกำรซื้อขำย
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งตลำดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)
7,590 ล้ำนบำท
อันดับ 4
ร้อยละ 5.13

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

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

ที่มำ: สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
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ตั๋วแลกเงิน
บริ ษั ท ฯ มี มู ล ค่ ำ ซื้ อ ขำยตั๋ ว แลกเงิ น ในปี 2560 จ ำนวน 38,823 ล้ ำ นบำท ลดลงจำก 43,035 ล้ ำ นบำท
ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตำมสภำวะตลำดที่ถดถอยสืบเนื่องจำกกำรผิดนัดชำระของตรำสำรหนี้
ของบริษัทเอกชนในระหว่ำงปี 2560 ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นที่ลดลงของลูกค้ำของบริษัทฯ ที่เน้นกำรลงทุน
ในตั๋วแลกเงิน
อย่ำงไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลำดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลำดในปี 2560 ร้อยละ
27.22 ซึ่ งอยู่ ในอั น ดั บ ที่ 1 เพิ่ ม ขึ้น จำกร้อ ยละ 17.77 ในปี 2559 ซึ่ งอยู่ในอั น ดั บ ที่ 3 เนื่ อ งจำกบริษั ท ฯ มุ่ งเน้ น
กำรเสนอขำยตั๋วแลกเงินที่มีคุณภำพ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถเพิ่มส่วนแบ่งตลำดและรักษำฐำนลูกค้ำในสภำวะตลำด
ที่ถดถอย
ตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange)
มูลค่ำกำรซื้อขำย
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งตลำดในกลุ่มบริษทั หลักทรัพย์

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)
38,823 ล้ำนบำท
อันดับ 1
ร้อยละ 27.22

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

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

ที่มำ: สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending Business: SBL)
ในปี 2560 ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้มีประกำศเพิ่มเติมรำยชื่อหลักทรัพย์ที่สำมำรถยืมเพื่อขำยชอร์ตได้ จำกเดิม
ที่อนุญ ำตให้ขำยชอร์ตหลักทรัพย์เพียงแค่หลักทรัพย์ในดัชนี SET100 หน่วยลงทุน Exchange Traded Fund (“ETF”)
และหลักทรัพย์อ้ำงอิงของกองทุนรวม ETF โดยได้เพิ่มรำยชื่อหลักทรัพย์ที่มูลค่ำตำมรำคำตลำด (Market Capitalization)
เฉลี่ยในระยะเวลำ 3 เดือน ตำมที่ ตลำดหลั กทรัพ ย์ฯ กำหนด คือ ไม่ น้อยกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท และมีก ำรกระจำย
กำรถือ หุ้น ของผู้ ถือหุ้ น สำมั ญ รำยย่อยไม่ น้ อยกว่ำร้อ ยละ 20 ของทุ น ชำระแล้ ว ให้เป็ น หลัก ทรัพ ย์ที่ส ำมำรถยืม เพื่ อ
ขำยชอร์ตได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 บริษัทฯ จึงได้นำรำยชื่อหลักทรัพย์ตำมประกำศดัง กล่ำวเพิ่มใน
รำยชื่อหลักทรัพย์ที่สำมำรถยืมเพื่อขำยชอร์ตได้ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยชื่อหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำจะสำมำรถยืม
เพื่อขำยชอร์ตได้มำกกว่ำ 200 หลักทรัพย์ ซึ่งนั บว่ำเป็นบริษั ทหลักทรัพย์ที่มีรำยชื่อหลักทรัพย์ให้ยืมมำกที่สุด ทั้งนี้
บริษั ท ฯ ได้ พิ จ ำรณำถึ งควำมเสี่ ยงในด้ ำ นต่ ำ งๆ และกำรก ำหนดมำตรกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงจำกกำรเพิ่ ม รำยชื่ อ
หลักทรัพย์ตำมประกำศนี้แล้ว
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงระบบงำน SBL สำหรับลูกค้ำที่ยืมหุ้นผ่ำนระบบออนไลน์บนคอมพิวเตอร์และ
เครื่องมือสื่อสำรต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีแผนงำนที่จะขยำยฐำนลูกค้ำ ให้มำใช้บริกำร SBL เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยจะเน้น
กำรจัดอบรมสัมมนำให้ลูกค้ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกลยุทธ์กำรลงทุนใหม่ๆ โดยกำรใช้บริกำร SBL ให้มำกขึ้น เช่น
กำรใช้กลยุทธ์ Block Trade, Arbitrage Trading และ Pair Trading เป็นต้น
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นโยบายการจัดหาเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการดารงเงินกองทุน
นโยบายการจัดหาเงิดนหาเงิ
ทุน การบริ
ารงเงิย
นโยบายการจั
นทุหนารความเสี
การบริ่ยหง และการด
ารความเสี
่ นงกองทุน

และการดำ�รงเงินกองทุน
1.
1.

นโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาเงินทุนโดยคานึงถึงสถานการณ์ทางการเงินภายในประเทศและของโลก ความเสี่ยง
ัทฯ มีนโยบายการจั
ทุนบโดยค
านึงถึงสถานการณ์
ทางการเงินภายในประเทศและของโลก
เกี่ยวกับบริอัตษราดอกเบี
้ย ความเสีด่ยหาเงิ
งเกี่ยนวกั
อัตราแลกเปลี
่ยน ระยะเวลาในการช
าระเงินคืน ความสัมพันธ์ทความเสี
างการค้่ยาง
เกี
่ยวกับอัตราดอกเบี
้ย ความเสี
่ยงเกี่ยวกับอัตเงิราแลกเปลี
่ยน ระยะเวลาในการชาระเงินคืน ความสัมพันธ์ทางการค้า
ตลอดจนความต้
องการและลั
กษณะของการใช้
นทุน
ตลอดจนความต้
กษณะของการใช้
ทุน น กู้ ยืม ทั้ งระยะสั้ น และระยะยาวให้ เหมาะสมกั บ สภาพคล่ อ ง
บริ ษั ท ฯ อมีงการและลั
น โยบายในการจั
ด หาเงิ น ทุเงินนจากเงิ

บริ ษั ททฯางการเงิ
มี น โยบายในการจั
น ทุ น จากเงิ
น กู้ ยจืารณากู
ม ทั้ งระยะสั
บ สภาพคล่
สถานการณ์
น และต้ น ทุดนหาเงิ
ทางการเงิ
น โดยพิ
้ ยื ม เงิ้ นนและระยะยาวให้
จากหลายแหล่เงหมาะสมกั
เพื่ อ สร้ า งความยื
ด หยุอ่ นง
สถานการณ์
น าและต้
น ทุมนพัทางการเงิ
น าโดยพิ จ ารณากู้ ยื ม เงิ น จากหลายแหล่ ง เพื่ อ สร้ า งความยื ด หยุ่ น
ในการจัดหาเงิทนางการเงิ
ทุนและสร้
งความสั
นธ์ทางการค้
ในการจัในกรณี
ดหาเงินททุี่มนี กและสร้
ธ์ทางการค้
า บริษัท ฯ มี นโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ารกู้ยืมางความสั
เงินสกุ ลมเงิพันนตราต่
างประเทศ
ารกู้ยาืมงประเทศเต็
เงินสกุ ลเงินมตราต่
ของเงินในกรณี
กู้ยืมสกุลทเงิี่มนี กตราต่
จานวนางประเทศ บริษัท ฯ มี นโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินในปี
กู้ยืมสกุ
ลเงินตราต่
จานวน
2560
บริ ษัาทงประเทศเต็
ฯ มี ก ารจั ดมหาเงิ
น ทุ น โดยใช้ เงิน กู้ ยื ม จากสถาบั น การเงิน ในประเทศเป็ น หลั ก เนื่ อ งจาก

ในปี 2560้งอับริ
ษั ท ฯ มี ก้ยารจั
ด หาเงิน ทุ นรวมทั
โดยใช้้งเเพืงิน่อกูเป็้ ยนื มการรั
จากสถาบั
น การเงิ
น หลั
ก เนืน่ อต่งจาก
มีความเหมาะสมทั
ตราดอกเบี
และระยะเวลา
กษาความสั
มพันนในประเทศเป็
ธ์อันดีกับสถาบั
นการเงิ
างๆ
มีความเหมาะสมทั
้งอัตนราดอกเบี
้ยและระยะเวลา
รวมทั้งเพื่ออเป็
นการรั
มพันธ์อันดีบกสนุ
ับสถาบั
โดยจั
ดหาเงินทุนจากเงิ
กู้ยืมระยะสั
้นในการบริหารสภาพคล่
งและเงิ
นกูก้ยษาความสั
ืมระยะยาวในการสนั
นธุรกินจการเงิ
ของบรินษต่ัทางๆ
ฯ
โดยจัดหาเงิ
นทุนจากเงินเกูงิน้ยืมกู้ระยะสั
้นในการบริ
หารสภาพคล่
องและเงิ
นกูว้ยืมบริระยะยาวในการสนั
สนุนธุรอกิงการใช้
จของบริเงิษนัททุฯน
นอกจากการใช้
ยืม ระยะสั
้ น ในการบริ
ห ารสภาพคล่
องแล้
ษั ท ฯ ได้ ประเมินบความต้

งินของบริ
กู้ ยืม ระยะสั
ในการบริ
ห ารสภาพคล่
บริษั ท ฯ ้ยได้ทัป้ งในประเทศและต่
ระเมิน ความต้อ งการใช้
เงิน ทุ่นมี
ในการดนอกจากการใช้
าเนิ นธุรกิ จต่าเงๆ
ษัท ฯ้ นรวมถึ
งแนวโน้
ม การปรับอขึงแล้
้น อัตวราดอกเบี
างประเทศที
ในการด
าเนิบนตัธุวรเพิกิ่มจขึต่้นางๆ
ฯ รวมถึ
บ ขึ้น อัเตงิราดอกเบี
ทั้ งในประเทศและต่
แนวโน้มปรั
บริษของบริ
ัทฯ จึงษดัทาเนิ
นการจังแนวโน้
ดหาเงินมทุการปรั
นด้วยการใช้
นกู้ยืมเงิน้ยระยะยาวจ
านวน 1 ปี า2งประเทศที
ปี และ 3 ่ปีมี
แนวโน้
มปรับตัวเพิ
บริ่งษในวงเงิ
ัทฯ จึงดนาเนิ
นทุนเพื
ด้ว่อยการใช้
เงินกู่ย้ยงจากการอั
ืมเงินระยะยาวจ
านวน้ย 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี
กับธนาคารพาณิ
ชย์่มแขึห่้นงหนึ
ทั้งสิน้นการจั
500ดหาเงิ
ล้านบาท
ลดความเสี
ตราดอกเบี
กับธนาคารพาณิ
ชย์แบริ
ห่งหนึ
ทั้งสิ้น 500น ผ่ล้าานเงิ
นบาท
ลดความเสี
่ยงจากการอั
ตราดอกเบี
้ย ต าม เพื่ อ เตรี ย ม
ในปี 2560
ษั ท่งฯในวงเงิ
ไม่ มี กนารระดมทุ
น กูเพื
้ ยื ม่อในรู
ป ตั๋ ว แลกเงิ
น ระยะสั
้ น อย่ า งไรก็
บริงษเงิั ทนฯทุไม่
ารระดมทุ
ื ม ในรูอปสตัานั๋ ว แลกเงิ
น ระยะสั
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ เตรีดยหาม
ความพร้ในปี
อมส2560
าหรับแหล่
นอืม่นี กบริ
ษัทฯ จึ งตันดผ่สิานนเงิ
ใจยืน่นกูค้ ยาขอต่
กงาน ก.ล.ต.
เพื้ น่อ ขยายระยะเวลาในการจั
ความพร้
าหรับแหล่งเงินทุนอื่น บริ
ษัทฯ จึนงระยะสั
ตัดสิน้นใจยื
คาขอต่
อสานักกงาน
เพื่อลขยายระยะเวลาในการจั
เงิ
นทุ นด้อวมส
ยการออกและเสนอขายตั
๋วแลกเงิ
ดั ง่นกล่
าวออกไปอี
1 ปีก.ล.ต.
โดยคงมู
ค่ าคงค้างรวมทั้ งสิ้น ไม่ดเกิหา
น
เงินทุ นด้ล้วายการออกและเสนอขายตั
๋วแลกเงิ
น ระยะสั
้นดั งกล่ าวออกไปอีก 1 ปี โดยคงมู
างรวมทั
้ งสิ้นถึไม่งวัเนกิ นที่
1,500
นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ
่ ง และมี
ระยะเวลาในการเสนอขายระหว่
างวั น ที่ ล8ค่ าธัคงค้
น วาคม
2560
ล้ า นบาท
ขณะใดขณะหนึ
ระยะเวลาในการเสนอขายระหว่
ที่ 8 ธั น วาคมจากั
2560
ถึ งวัน ที่
71,500
ธันวาคม
2561 ณ
โดยมี
ข้อมูลการจัดอั่ งนและมี
ดับความน่
าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติา้งงวั
ส์ น(ประเทศไทย)
ด ซึ่งเผยแพร่
7เมืธั่อวันนวาคม
ข้อมูดัลงนีการจั
ที่ 7 ธั2561
นวาคมโดยมี
2560
้ ดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเผยแพร่
เมื่อวันทีอั่ น7ดัธับนความน่
วาคม 2560
งนี้
าเชื่อถืดัอภายในประเทศระยะยาว
อันดัปรั
บความน่
่อถือภายในประเทศระยะยาว
บเพิ่มเป็านเชืAA(tha)
จากเดิม AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ”
บเพิ่มเป็านเชืAA(tha)
จากเดิม AA-(tha) โดยมี
อันดัปรั
บความน่
่อถือภายในประเทศระยะสั
้น แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ”

อันดัF1+(tha)
บความน่าคงเดิ
เชื่อมถือจากปี
ภายในประเทศระยะสั
้น
ก่อนหน้า
ก่อนหน้า
อันดัF1+(tha)
บความน่าคงเดิ
เชื่อถืมอจากปี
ภายในประเทศระยะสั
้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ
อันมดัีหบลัความน่
ไม่
กประกัานเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหF1+(tha)
ลักประกัคงเดิ
น มจากปีก่อนหน้า
F1+(tha) คงเดิมจากปีก่อนหน้า

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริษั ท ฯ มี ส่ วนของผู้ ถื อ หุ้ น 5,575 ล้ านบาท และเงิน กู้ ยืม 3,800 ล้ านบาท
ธั น วาคมน การเงิ
2560น ภายในประเทศทั
บริษั ท ฯ มี ส่ วนของผู
้ ถื อ หุ้ นเพื5,575
านบาท
และเงิ
กู้ ยืม 3,800
ล้ านบาท
โดยเป็ นณเงิวันนกูที้ ย่ ืม31
จากสถาบั
้ งจ านวน
่ อ ใช้ เป็ นล้เงิ
น ทุ น หมุ
น เวียนนและเสริ
ม สภาพคล่
อง
โดยเป็ นษเงิั ทนฯ กูทั้ ย้ งืมนีจากสถาบั
้ งจ านวน
เพื่ อ ใช้ เป็ น เงินสถาบั
ทุ น หมุนนการเงิ
เวียนและเสริ
ม สภาพคล่และ
อง
ของบริ
้ บริษั ทฯ ยันงการเงิ
มี วงเงินนภายในประเทศทั
กู้ยืม จากสถาบั น การเงิ
น ภายในประเทศ
น ในต่ างประเทศ
ของบริ
ทั้ งนีน้ บริคงเหลื
ษั ทฯอยัอยูงมี่อวีกงเงิ
น กู้ยืม จากสถาบั
น การเงิน ภายในประเทศ สถาบัน การเงิน ในต่ างประเทศ และ
บริ
ษัททีษ่เกีั ท่ยฯวโยงกั
จานวนหนึ
่ง
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน คงเหลืออยู่อีกจานวนหนึ่ง
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นโยบายการจัดหาเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการดารงเงินกองทุน
รายงานประจ�ำปี 2560

2.

นโยบายการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่น
ในการสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

3.

1.

ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อ เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ต กลงกั น ไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ภาระผู ก พั น และหนี้ สิ น
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ มี เหตุ ท าให้ ผิ ด นั ด ช าระหนี้
บริษั ท ฯ จะแจ้งให้ เจ้า หนี้ ท ราบโดยไม่ ป กปิ ด ข้อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ร่ว มกั น พิ จารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้
หลักความสมเหตุสมผล

2.

บริ ห ารจั ด การเงิน ทุ น ให้ มี โครงสร้ า งที่ เหมาะสม 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.

ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้

นโยบายการดารงเงินกองทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ตามเกณฑ์การดารง
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
ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจานวน 5,045.19 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 76.88 ของหนี้ สิ น ทั่ ว ไปและทรัพ ย์สิ น ที่ ต้ อ งวางเป็ น ประกั น ซึ่ งเป็ น อั ต ราที่ ค่ อนข้ างสู งเมื่ อเปรียบเที ยบกั บ
อัตราขั้นต่าตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้
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ปัปัจจจัจั
ยความเสี
่ยง ย
ยความเสี
่ง

ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาจส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของเงินทุน
และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ภาวะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค วามผันผวนและ
ไม่เอื้อต่อการลงทุนอาจส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจ
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ
รวมไปถึงรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยเฉพาะจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษั ท ฯ มี น โยบายปรับ โครงสร้างรายได้ โดยไม่ เน้ น การพึ่ งพารายได้ จากธุ รกิ จ ใดธุรกิ จ หนึ่ งเป็ น หลัก อีก ทั้ ง
มีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจด้วยการกระจายแหล่งรายได้ไปยังหลากหลายธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ
อาทิ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได้ จากธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมไปถึงรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่อาจมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความผั น ผวนของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ อาจมี ผ ลต่ อ ระดั บ ราคาของเงิน ลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ งเป็ น ตราสารทุ น
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจทาให้เกิดขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เป็นราคาตลาดได้
บริษัทฯ มีนโยบายไม่ลงทุนเพื่อตนเองในตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อธุรกรรม
Block Trade – Single Stock Futures ซึ่ งบริ ษั ท ฯ มี ก ารป้ อ งกั น ของความเสี่ ย งฐานะสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ ล งทุ น
เต็มจานวน
2.

ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในธุรกิจหลักทรัพย์

การประกาศการเปิ ด เสรี ใ บอนุ ญ าตนายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละค่ า ธรรมเนี ย มซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2555 ส่งผลต่อการแข่งขันที่สูงขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจหลักทรัพย์จากการเข้ามาของบริษัทหลักทรัพย์ รายใหม่ และความสามารถในการทากาไรของบริษัทหลักทรัพย์
ทั้งระบบ
บริษั ทฯ ตระหนักในความเสี่ยงดังกล่าว และมีการเตรียมความพร้อมเพื่ อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทั้งในเชิงความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เช่น การกระจายแหล่งรายได้ไปยังหลากหลาย
ธุ ร กิ จ การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพของบทวิ จั ย หลั ก ทรั พ ย์ การปรั บ ปรุ งระบบงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า รวมไปถึงการพั ฒนาความรู้ความสามารถและคุณ ภาพการให้ บริการของ
บุคลากรของบริษัทฯ
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3.

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักลงทุน ตลอดจนรูปแบบการทาธุรกิจ
เช่น Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการระดมทุนที่ไม่ต้องอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
อีกต่ อไป และธุ รกรรม Block Chain ซึ่งอาจมี ผลต่อ ธุรกิ จการเป็ น นายหน้ าในอนาคต นอกจากนี้ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์
หลายแห่ งริเริ่ม ให้ บ ริการปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือ หุ่น ยนต์ (Robot) ตลอดจนมี Application
หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนที่อาจมีผลต่อการแข่งขันหรืออัตราค่าธรรมเนียม
บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาและปรับใช้กับบริษัทฯ
ในการน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทั ด เที ย มกั บ ผู้ ให้ บ ริ ก ารอื่ น ใน
อุตสาหกรรม
4.

ความเสี่ยงจากการให้บริการผ่านระบบซื้อขายออนไลน์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่หลากหลายในปัจจุบัน ส่งผลให้นักลงทุนมี แนวโน้มในการทารายการผ่านระบบ
ซื้อขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งอาจทาให้บริษัทหลักทรัพย์มีความเสี่ยงจากการให้บริการผ่าน
ระบบซื้อขายออนไลน์
บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือสาหรับการให้บริการผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
ด้วยจานวนเงิน ที่ สู ง เพื่ อ ให้ ระบบซื้ อขายออนไลน์ และระบบงานภายในบริษั ท ฯ มี ค วามปลอดภั ยและได้ ม าตรฐาน
ในระดับสากลและเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจในการใช้บริการกับบริษัทฯ
5.

ความเสี่ยงจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ มีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
เพี ยงพอและครบถ้ วนต่ อ สาธารณชน ทั้ งในกรณี ก ารออกและเสนอขายหลั ก ทรัพ ย์ การยื่น ค าขอให้ รั บ หลั ก ทรั พ ย์
เป็น หลักทรัพ ย์จดทะเบียน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรือในการให้ความเห็น ต่อผู้ถือหุ้น ของบริษั ท
จดทะเบียนในการเข้าทารายการต่างๆ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เช่น การเข้าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทาคาเสนอซื้อ การควบรวมกิจการ เป็นต้น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการเลือกสรรลูกค้าอย่างมาก บริษัทฯ กาหนดให้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า
เพื่อใช้ในการประเมิน ลูกค้าก่อนพิจารณารับงาน โดยได้กาหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Due Diligence)
อย่ า งรั ด กุ ม รวมไปถึ งการจั ด ให้ มี พ นั ก งานที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. รวมทั้ งกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารและผู้ ดู แลรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ งาน
ในแต่ ละขั้น ตอน เพื่ อให้ บริษั ทฯ สามารถให้ บริการแก่ลูกค้าได้ อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและถูกต้ องตรงตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
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6.

ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการรับ
หลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจาหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากการรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ใน
จานวนและราคาที่ ไม่ เหมาะสม หรือ เนื่ องจากความผัน ผวนของสภาพการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ในตลาดหลั ก 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 ของบริษั ท ผู้ เสนอขาย
หลักทรัพย์อย่างละเอียด ด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบถึงลักษณะธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งผลการดาเนินงาน
และแนวโน้มการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกาหนดของหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ จะรับประกันการจัดจาหน่าย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาและประเมินความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุน ว่ามีความต้องการที่จะซื้อ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับเป็นผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายหลักทรัพย์ต่อไป
7.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

ธุรกิจหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญโดยเฉพาะ FA
บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญ กับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ คุณ ลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ
และความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทั้งนี้
เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนาอื่นๆ ได้
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสาคัญต่อการฝึกอบรมบุคลากรทั้งในด้านความรู้ด้านการเงิน
และการลงทุ น และคุ ณ ภาพการให้ บ ริการ ซึ่งครอบคลุม ถึงจรรยาบรรณธุรกิ จ คู่ มื อการปฏิ บัติ งานส าหรับ พนั กงาน
การบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ทางการ และนโยบายการต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
บริษัทฯ มีการตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อเป็นการป้องกันการรับบุคคลที่มีประวัติอันไม่พึงประสงค์เข้าทางาน
ซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงและความเสียหายให้กับลูกค้าและบริษัทฯ
8.

ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้

บริษัทฯ มีลูกหนี้จากหลายธุรกิจซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งจากธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้า
หลักทรัพย์ การให้บริการ และธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางปฏิบัติเดียวกันใน
การบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้ กล่าวคือ
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(1) การรู้จักลู กค้าและคัด เลือ กลูก ค้า โดยเจ้าหน้าที่ ของบริษั ทฯ จะต้ องท าความรู้จัก ลูก ค้าเพื่ อสามารถประเมิ น
ฐานะการเงิน ของลูกค้า กาหนดธุรกรรมที่เหมาะสมกั บ ความรู้ความเข้าใจ และกาหนดวงเงินที่ เหมาะสมกั บ
ฐานะการเงิน และวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารลงทุ น ของลู ก ค้ า เพื่ อ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ยงในการลงทุ น
ได้อย่างเหมาะสม
(2) การทบทวนสถานะของลูกค้าและหลักประกันเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อขายผ่านบัญชี
เครดิตบาลานซ์ ซึ่งจะเป็นหลักประกัน ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จะต้องมีการทบทวนและติดตาม
ฐานะการเงินอย่างสม่าเสมอ
(3) การให้บริการที่ดี โดยมีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายแก่ลูกค้า
(4) การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) การกากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ด้วยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นและการกากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างสม่าเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยง
อันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้
9.

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ต้องปฏิ บั ติต ามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น พระราชบัญ ญั ติป้ อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมทั้ ง
ประกาศและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบัง คับดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในหลายกรณีอาจทาให้บริษัทฯ
ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงขึ้น และในบางกรณีอาจทาให้ธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น
และมีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น
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ความเสี่ยงด้านการเงิน
1.

ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุน

บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจค้าตราสารหนี้และธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์
ซึ่งเป็นประโยชน์ ในการเพิ่มอานาจซื้อ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ของลูกค้า อันมีผลต่อสภาพคล่องของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ บริษั ทฯ จึงมี ความจาเป็ นในการจัด หาเงิน ทุ นให้เพี ยงพอและเหมาะสมกับ ความต้องการเงิน ทุ น
หมุนเวียนของกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนโดยคานึงถึงสถานการณ์ทางการเงินทั้งในประเทศและของโลก ความเสี่ยง
เกี่ยวกับอัต ราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ ยน ระยะเวลาในการชาระเงิน คืน และความสัม พัน ธ์ทางการค้า ตลอดจน
ความต้องการและลักษณะของการใช้เงินทุน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการจั ด หาเงิ น ทุ น จากเงิ น กู้ ยืม ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวให้ 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
ในกรณี ที่ มี ก ารกู้ ยื ม เงิ น สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนเต็มจานวน
2.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยใช้เงินทุนของตนเองและเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลต่อต้น ทุน ทางการเงิน ของบริษั ทฯ บริษั ทฯ จึงมี การพิ จารณาสัด ส่วน
เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจค้าตราสารหนี้ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทาให้เกิดขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นราคาตลาดได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายบริหาร
ความเสี่ ยงของธุ ร กิ จ ค้ าตราสารหนี้ ด้ วยการก าหนดอั น ดั บ ตราสารหนี้ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ ตลอดจนการพิ จ ารณา
ฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ระยะเวลาเวลาการถือครอง และวงเงินในการลงทุน
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ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
1.

ความเสี่ยงในการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน

ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่
คือ กลุ่มโนมูระ ซึ่งถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าว ทาให้กลุ่มโนมูระมีอานาจในการควบคุม
บริษัทฯ และอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มโนมูระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุก ตัวโดยกลุ่มโนมูระยังทาให้โอกาสที่บริษัทฯ
จะถูกครอบงากิจการ (Take over) โดยบุคคลอื่น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มโนมูระแม้ว่า
ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่ทาให้มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบไปด้วย
กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระ และกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการจากบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด
10 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่กาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้ งหมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่ นใจว่ารายการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริษัทฯ

2.

ความเสี่ยงและผลกระทบจากการที่หุ้นมี Free Float ต่า

การกระจายการถือหุ้ นโดยผู้ถือหุ้ นรายย่อย (Free Float) เป็นส่วนสาคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขาย
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัว
และได้ราคาที่เหมาะสม และทาให้เกิดความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียน
สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยสะดวก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนดารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียนต้อง
มีจานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ที่ บจ/ร 01-07 เรื่ อ ง การด ารงสถานะเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นส่วนสาคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัวและ
ได้ราคาที่เหมาะสม และทาให้เกิดความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียน
สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยสะดวก
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนดารงคุณ สมบัติเรื่องการกระจายหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียน
ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระ
แล้ว ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั กทรัพย์ฯ ที่ บจ/ร 01-07 เรื่อง การดารงสถานะเป็น บริษัท จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2544 อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float)
ซึ่งบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จัดทาขึ้น จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งและให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินการแก้ไขการกระจายหุ้นภายใน 1 ปี
นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาในการนาส่งรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่งในกรณีที่บริษัทจดทะเบียน
ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเป็นการทั่วไป และนามาตรการ
คิด ค่าธรรมเนี ยมรายปี ส่วนเพิ่ม ที่ น อกเหนื อจากค่ าธรรมเนี ยมปกติม าใช้บั งคับ โดยบริษั ท จดทะเบียนจะต้ องชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มเมื่อบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดารงอัตรา Free Float ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเป็นปีที่ 2
ขึ้นไป สาหรับอัตราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจานวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนกว่าบริษัทจดทะเบียน
จะด าเนิ น การแก้ ไขคุ ณ สมบั ติ เรื่ อ งการกระจายหุ้ น เป็ น ที่ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว นอกจากนี้ ยังอาจมี ผ ลกระทบต่ อ การเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 กลุ่มโนมูระซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ จานวนทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทาให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเหลือเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระ
แล้วของบริษัทฯ และส่งผลทาให้มีหุ้นของบริษัทฯ ที่สามารถซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Free Float) ค่อนข้าง
ต่า หรือเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษั ทฯ ซึ่งมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมื อของ
หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ลงทุนทั่วไปอาจไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ปกติ ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดารงอัตรา Free Float ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2560
บริษัทฯ มีภาระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มที่ชาระแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจานวนเงินประมาณ 0.9 ล้านบาท
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ข้ข้ออพิพิพพาททางกฎหมาย
าททางกฎหมาย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ข้อ พิ พ าททางกฎหมายที่ มี ผ ลกระทบด้ า นลบต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ข อง
บริษัทฯ ที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปรับ
บริ ษั ท ฯ เป็ น เงิ น 120,000 บาท ในความผิ ด ข้ อ หาฉ้ อ โกง และศาลชั้ น ต้ น ยกฟ้ อ งโจทก์ ใ นข้ อ หาความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งตามคาแนะนาของที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ จะใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ต่อไป บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกสารองเผื่อ ความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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ข้ข้ออมูมู
ลทัล่วทั
ไปว
่ ไป

ชื่อบริษัท:

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เลขทะเบียน บมจ.:

0107537000653

ประเภทธุรกิจ:

ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมำชิกหมำยเลขที่ 14 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
เป็นสมำชิกของตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจกำร
เป็ น นำยหน้ ำ ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ กำรเป็ น ตั ว แทนซื้ อ ขำยสั ญ ญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ ธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ธุรกิจกำรจัดจำหน่ำย
หลั กทรัพ ย์ ธุรกิ จค้ำตรำสำรหนี้ ธุ รกิ จกำรยืม และให้ ยืม หลั กทรั พ ย์ และ
ธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่:

25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

ทุนจดทะเบียน:

2,150,469,000 บำท

ทุนเรียกชำระแล้ว:

2,150,469,000 บำท

ชนิดของหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด:

หุ้นสำมัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด:

2,150,469,000 หุ้น

โทรศัพท์:

+66(0) 2638 5000

โทรสำร:

+66(0) 2287 6001

NOMURA DIRECT:

+66(0) 2638 5500

เว็บไซต์บริษัท:

https://www.nomuradirect.com

+66(0) 2287 6000

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

+66(0) 2638 5200

เว็บไซต์:

https://www.nomuradirect.com/startup_access/th/index.aspx
https://cnsup.nomuradirect.com
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สำนักงำนสำขำ
เขตกรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนสำขำ - บำงนำ:

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

สำนักงำนสำขำ - พระปิ่นเกล้ำ:

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

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

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

สำนักงำนสำขำ - บำงแค**:

+66(0) 2745 6221

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

สำนักงำนสำขำ - วิภำวดีรังสิต:

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

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

+66(0) 2287 6920

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

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

+66(0) 2287 6280

หมำยเหตุ:
**ศูนย์บริกำรนักลงทุน (Nomura Service Center)
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ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงำนสำขำ - ขอนแก่น*:

999 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
โทรสำร:

สำนักงำนสำขำ - อุดรธำนี*:

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

+66(0) 4213 6175

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

สำนักงำนสำขำ - อุบลรำชธำนี**:

+66(0) 4322 6541

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

สำนักงำนสำขำ - นครรำชสีมำ*:

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

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

+66(0) 4424 8527

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

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

+66(0) 4531 5327

ภำคเหนือ
สำนักงำนสำขำ - เชียงรำย*:

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

สำนักงำนสำขำ - เชียงใหม่*:

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

+66(0) 5371 1973

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

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

+66(0) 5321 0835

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

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

สำนักงำนสำขำ - นครสวรรค์*:

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

+66(0) 3580 1921

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

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

+66(0) 5622 3948

ภำคใต้
สำนักงำนสำขำ - ภูเก็ต*:

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

สำนักงำนสำขำ - หำดใหญ่*:

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

+66(0) 7621 4423

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

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

+66(0) 7422 1543

ภำคตะวันออก
สำนักงำนสำขำ - ระยอง**:

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

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

+66(0) 3802 0031

หมำยเหตุ:
*ศูนย์กำรเรียนรู้ (Nomura Learning Center)
**ศูนย์บริกำรนักลงทุน (Nomura Service Center)
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45

ข้อมูลทั่วไป
รายงานประจ�ำปี 2560

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 อนุญำตเลขทะเบียน 3734
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์:
โทรสำร:
E-Mail:
เว็บไซต์:

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

ข้อมูลสำคัญอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
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กทรักพทรั
ย์และผู
้น ถ
ข้ข้ออมูมูลหลั
ลหลั
พย์้ถแือหุละผู
้ อื หุน้

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
1.

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,150,469,000 บาท เรียกชาระแล้ว 2,150,469,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น
2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ยนผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ล่ า สุ ด ของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 14 มี น าคม 2560 หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ถื อ โดย
ชาวต่างชาติรวมร้อยละ 86.09 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ
2.

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด
จากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มี NVDR ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 6,899,201 หุ้น หรือร้อยละ
0.32 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ลดลง 1,169,755 หุ้น หรือลดลงร้อยละ 14 จากจานวน
NVDR ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ 8,068,956 หุ้น หรือร้อยละ 0.38 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ (ที่มา: https://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do)
ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิผลประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่ มีสิทธิ
ในการออกเสี ยงในที่ ป ระชุ มผู้ถื อหุ้ น ยกเว้น กรณี ออกเสียงเพื่ อลงมติ เกี่ยวกับ การเพิ กถอนหุ้ น ของบริษั ท ฯ ออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการนาไปออก NVDR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจานวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(https://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do)
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ผู้ถือหุ้น
1.

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด ตำมทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุดของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 เป็นดังนี้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd.2
นายวชิระ ทยานาราพร
นางขันทอง อุดมมหันติสุข
นายมงคล อุดมเพชราภรณ์
นายชาตรี โสภณพนิช
นายพีระ ปัทมวรกุลชัย
นายระบิล โสภณพนิช
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 0.5
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหุ้น
(หุ้น)
1,844,659,931
35,555,500
20,000,000
16,788,800
14,193,000
13,592,400
13,563,000
1,958,352,631
192,116,369
2,150,469,000

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
85.78
1.66
0.93
0.78
0.66
0.63
0.63
91.07
8.93
100.00

1

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุดที่เป็นปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายในเวลา 7 วัน
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

2

Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Nomura Holdings,
Inc. 3,4 ซึ่งเป็นข้อมูล โครงสร้างการถือหุ้นของ Nomura Holdings, Inc. ที่เปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลประจาปี (SEC Filings: Form 20-F)
ของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ที่มา: http://www.nomuraholdings.com/investor/library/sec/)

3

ข้อมูลหลักทรัพย์ของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของ Nomura Holdings,
Inc. เป็นดังนี้ (ที่มา: http://www.nomuraholdings.com/investor/shareholders)

ตลำดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก
จำนวนผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นขั้นต่ำต่อหน่วยกำรซื้อขำย
4

หุ้นสามัญของ Nomura Holdings, Inc. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกีย ว
ตลาดหลักทรัพย์นาโกย่า และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในรูปของ
American Depositary Shares (ADSs) ในตลาดหลั กทรัพ ย์นิ วยอร์ ค (1 ADS แทนหุ้น สามั ญ
1 หุ้น)
หุ้นสามัญ 3,822,562,601 หุ้น
385,315 ราย
100 หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยายน 25605 ซึ่ งเป็นข้อมูล ล่าสุดที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของ
Nomura Holdings, Inc. มีดังนี้ (ที่มา: http://www.nomuraholdings.com/investor/shareholders/stock.html)
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5

Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 5)
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 1)
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 2)
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 7)
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225
JP MORGAN CHASE BANK 385151
Barclays PLC
รวมทั้งสิ้น

รายงานประจ�ำปี 2560

จำนวนหุ้น
(พันหุ้น)
171,478
158,607
67,221
58,644
55,242
53,808
48,654
42,718
42,315
42,101
740,788

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
4.48
4.14
1.75
1.53
1.44
1.40
1.27
1.11
1.10
1.10
19.32

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock 336,080 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรายชื่อของผู้ถือหุ้น 10 อันดับ
แรกข้างต้น (ที่มา: http://www.nomuraholdings.com/investor/shareholders/stock.html)

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
ตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ ภายใต้การถือหุ้นของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ 1,844,659,931
หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
จานวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
รำยชื่อกรรมกำร
1. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
2. นายชินยะ โยโกยาม่า
3. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

ตำแหน่ง
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ประเภทกรรมกำร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ:
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ฯ ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีม ติเลื อกตั้งนายชินอิจิ มิซูโน เป็นกรรมการบริษั ท ฯ
แทนนายทาเคชิ นิชิดะ ผู้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ นายชินอิจิ มิซูโน ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 รับทราบการลาออกของนายชินอิจิ มิซูโน
กรรมการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ
มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุค คลซึ่งมีคุ ณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนนายชินอิจิ มิซูโน
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2.

กำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ อย่างมีสาระสาคัญ

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

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
1.

หลักทรัพย์แปลงสภำพ
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

2.

หลักทรัพย์ตรำสำรหนี้
บริษัทฯ ไม่มีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นในปี 2560
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

นโยบายการจ่าายเงิ
ยเงินนปัปั
นผล
นโยบายจ่
นผล

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราไม่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 60 ของก่ า ไรสุ ท ธิ แต่ ล ะปี ยกเว้ น บริ ษั ท ฯ
มีความจ่าเป็นต้องใช้เงินทุนเพือขยายกิจการหรือกิจกรรมทีส่าคัญอืนๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติทีประชุม
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยทีจะจ่ายให้กับบริษัทฯ
ประวัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานใน 5 รอบปีบญ
ั ชีที่ผ่านมา
การจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบปีบัญชี
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลทีประกาศจ่าย (ล้านบาท)
ก่าไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก่าไรสุทธิ (ร้อยละ)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ปีบัญชี
2559
(ม.ค. 59–
ธ.ค. 59)
0.18
387.08
412.18
93.91

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

ปีบัญชี
2557
(ม.ค. 57–
ธ.ค. 57)
0.18
387.08
428.75
90.28

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

ปีบัญชี
2555
(ม.ค. 55–
ธ.ค. 55)
0.16
114.69
187.99
61.01
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

- สานักงานสาขาพระปิ่นเกล้า 1-2

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

- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-1
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-3
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-5
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-7
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-8
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-16
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-18
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-19
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-20
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-22
- 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
- สานักงานสาขาบางนา 1-2
- สานักงานสาขาบางนา 1-3

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม

Block Trade Desk

ฝ่ายไดเร็ค

รายบุคคล 2

รายบุคคล 1

ศูนย์บริการนักลงทุน
- สานักงานสาขานครราชสีมา
- สานักงานสาขานครสวรรค์
- สานักงานสาขาขอนแก่น
- สานักงานสาขาเชียงราย
- สานักงานสาขาภูเก็ต
- สานักงานสาขาอยุธยา
- สานักงานสาขาระยอง
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาหาดใหญ่
- สานักงานสาขาอุบลราชธานี
- สานักงานสาขาอุดรธานี
- 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

ฝ่ายค้าตราสารหนี้

ฝ่ายบริหารการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

แผนผั
แผนผังงองค์
องค์กรกร

ผู้ถือหุ้น

- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายบริหารเงิน

สายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

โครงสร้างการจั
ดการ ดการ
โครงสร้
างการจั

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจานวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายชินยะ โยโกยาม่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ:
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีมติเลือกตั้งนายชินอิจิ มิซูโน เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน
นายทาเคชิ นิชิดะ ผู้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ นายชินอิจิ มิซูโน ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2561 รั บทราบการลาออกของนายชินอิจิ มิซู โน กรรมการ จากการเป็น กรรมการบริษั ท ฯ ซึ่ งการลาออกมีผลตั้งแต่วัน ที่
16 มีนาคม 2561 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุค คลซึ่งมีคุ ณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนนายชินอิจิ มิซูโน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2560

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
1. นายสุเทพ พีตกานนท์

2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ

3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล

4. นายชินยะ โยโกยาม่า

5. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

6. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

7. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

8. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

54

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการอานวยการ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
-

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง
2560
-

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2560

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ (ต่อ)
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

9. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
10. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
-

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง
2560
-

จานวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2560
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ1
นายคัทซึยะ อิมะนิช2ิ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า3
นายชินยะ โยโกยาม่า4
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นายจิโร ยามากูจ5,6
ิ
นายทาเคชิ นิชิดะ7,8,9
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์10
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ11
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย12

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จานวนครั้ง
ร้อยละ
การจัดประชุม/เข้าร่วมประชุม
14/14
100
3/3
100
9/9
100
14/14
100
8/8
100
5/5
100
14/14
100
3/1
33
8/6
75
14/10
71
14/14
100
14/13
93
14/14
100
14/13
93

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการ
อานวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการอานวยการ ตลอดจนกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 มีมติเลือกตั้งนายคัทซึยะ อิมะนิชิ เป็นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริ ห าร และกรรมการอานวยการ ตลอดจนกรรมการผู้มี อานาจลงนามแทนบริ ษั ท ฯ แทนนายทาคาฮิโต นากามูร ะ ทั้งนี้
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2560
กรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 อย่างไรก็ตาม นายคัทซึยะ อิมะนิชิ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 อันเป็นวันที่ได้รับใบอนุญาตทางาน (Work Permit)
3

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 8/2560 เมื่ อ วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2560 รั บ ทราบการลาออกของนายนาโอกิ ซู ก าย่ า
กรรมการบริหาร จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติเลือกตั้งนายชินยะ โยโกยาม่า เป็นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ แทนนายนาโอกิ ซูกาย่า ทั้งนี้ นายชินยะ โยโกยาม่า ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2560 อย่างไรก็ตาม นายชินยะ โยโกยาม่า เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 อันเป็นวันที่
ได้รับใบอนุญาตทางาน (Work Permit)

5

นายจิโร ยามากูจิ มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 3/2560

6

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามากูจิ กรรมการ จาก
การเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560

7

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2560 มีม ติ เลือกตั้งนายทาเคชิ นิชิดะ เป็นกรรมการของบริษั ทฯ แทนนายจิโร ยามากูจิ ทั้งนี้ นายทาเคชิ นิชิดะ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และบริษั ทฯ จดทะเบียนการเปลี่ย นแปลงกรรมการต่อกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

8

นายทาเคชิ นิชิดะ มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 และครั้งที่ 10/2560 ได้

9

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รับทราบการลาออกของนายทาเคชิ นิชิดะ กรรมการ
จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560

10

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 4/2560 ครั้งที่
8/2560 และครั้งที่ 9/2560 ได้

11

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 ได้

12

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ได้

ผู้บริหาร
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารภายใต้คาจากัดความของสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 7 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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รายชื่อผู้บริหาร
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายชินยะ โยโกยาม่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นางกฤตติกา ธารามาศ
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน

ประเภทผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2560

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายสุเทพ พีตกานนท์

2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ

3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล

4. นายชินยะ โยโกยาม่า

5. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

6. นางกฤตติกา ธารามาศ

7. นางสาวกฤษณา
กุลปัญญาเลิศ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการอานวยการ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ผู้อานวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล 2
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
รวมทั้งสิ้น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
800,000
800,000
800,000

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง
2560
800,000
800,000
800,000

-
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โครงสร้างการจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2560

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ตาแหน่งผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ” และ
มีคุณวุฒทิ างการศึกษา รวมถึงประวัติอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ดังนี้
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
•
•
•
•
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Company Secretary Program (CSP), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Company Reporting Program (CRP), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Effective Minute Taking (EMT), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Board Reporting Program (BRP), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1.

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

โดยบริษัทฯ กาหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ดังนี้
1.

บาเหน็จกรรมการรายปี
จ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปีก่อน คานวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี

2.

เบี้ยประชุมกรรมการสาหรับปี
จ่ายให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่านสาหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง

3.

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี
คานวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 รวมทั้งสิ้น 4,470,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

บาเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปีก่อนหน้า)
คานวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร ท่านละ
กรรมการอิสระ ท่านละ
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ท่านละ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

250,000 บาทต่อปี
220,000 บาทต่อปี
260,000 บาทต่อปี
220,000 บาทต่อปี
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2.

เบี้ ยประชุม กรรมการสาหรับ ปี ซึ่งจ่ายให้ แก่กรรมการอิส ระแต่ละท่ านสาหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจานวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

3.

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คานวณตามสัดส่วนระยะเวลา
ของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

รายชื่อกรรมการ
1. นายสุเทพ พีตกานนท์
2. นายทาคาฮิโต นากามูระ1
3. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ2
4. นายนิมิต วงศ์จริยกุล
5. นายนาโอกิ ซูกาย่า3
6. นายชินยะ โยโกยาม่า4
7. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
8. นายจิโร ยามากูจิ5,6
9. นายทาเคชิ นิชิดะ7,8,9
10. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์10
11. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
12. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ11
13. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
14. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย12

300,000 บาทต่อปี
240,000 บาทต่อปี

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

บาเหน็จ
กรรมการ
250,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
260,000
260,000
260,000
260,000
2,610,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ
รวม
กรรมการ
ตรวจสอบ
250,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
840,000
280,000
300,000
760,000
260,000
240,000
780,000
280,000
240,000
520,000
260,000
1,080,000
780,000 4,470,000

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการ
อานวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการอานวยการ ตลอดจนกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 มีมติเลือกตั้งนายคัทซึยะ อิมะนิชิ เป็นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริ ห าร และกรรมการอานวยการ ตลอดจนกรรมการผู้มี อานาจลงนามแทนบริ ษั ท ฯ แทนนายทาคาฮิโต นากามูร ะ ทั้งนี้
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

3

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 8/2560 เมื่ อ วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2560 รั บ ทราบการลาออกของนายนาโอกิ ซู ก าย่ า
กรรมการบริหาร จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติเลือกตั้งนายชินยะ โยโกยาม่า เป็นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ แทนนายนาโอกิ ซูกาย่า ทั้งนี้ นายชินยะ โยโกยาม่า ได้รับความเห็นชอบ
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จากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และบริษั ทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2560
5

นายจิโร ยามากูจิ มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 3/2560 ได้

6

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามากูจิ กรรมการ
จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560

7

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2560 มีม ติ เลือกตั้งนายทาเคชิ นิชิดะ เป็นกรรมการของบริษั ทฯ แทนนายจิโร ยามากูจิ ทั้งนี้ นายทาเคชิ นิชิดะ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และบริษั ทฯ จดทะเบียนการเปลี่ย นแปลงกรรมการต่อกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

8

นายทาเคชิ นิชิดะ มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 และครั้งที่ 10/2560 ได้

9

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รับทราบการลาออกของนายทาเคชิ นิชิดะ กรรมการ
จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาอกกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560

10

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 4/2560 ครั้งที่
8/2560 และครั้งที่ 9/2560 ได้

11

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 ได้

12

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ได้

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร คือ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายให้กรรมการบริหาร
และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งพิ จารณาจากความรับผิดชอบในการท างาน ผลการปฏิบัติ งาน และผลการดาเนิ นงานของ
บริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประกันกลุ่ม
(ประกันชีวิต อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ) สวัสดิการเงินกู้สาหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม การตรวจ
สุขภาพประจาปี เป็นต้น
ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 99,951,274 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)
76,727,124
3,392,928
19,831,222
99,951,274

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 7 ท่าน และเจ้าหน้าที่บริหาร 2 ท่าน โดยมีกรรมการบริหาร 2 ท่าน
ลาออกระหว่างปี

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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2.

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ฯ และพนั ก งานได้ ร่ ว มกั น จั ด ตั้ งกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
พ.ศ. 2530 ซึ่งพนักงานรวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารชาวไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ ปัจจุบัน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด สาหรับการจ่ายเงินสมทบ
ของนายจ้างเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพจะเป็นไปตามข้อบังคับกองทุน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ประกอบด้วย
•

เงินสะสมของสมาชิก – สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงิน สะสมได้ ในอัตราร้อยละ 5 หรือ 7 หรือ 10 หรือ 15
ของค่าจ้าง โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินสะสมนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนของนายจ้างกาหนด

•

เงินสมทบของนายจ้าง – นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบตามเงื่อนไขของข้อบังคับกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 10
ของค่าจ้าง
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 3.39 ล้านบาท

บุคลากร
1.

จานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน 544 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สายงาน
กรรมการบริหาร
สายงานหลัก
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล
ฝ่ายไดเร็ค
ศูนย์บริการนักลงทุน
Block Trade Desk
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
สายงานวาณิชธนกิจ
ฝ่ายค้าตราสารหนี้
ฝ่ายบริหารการลงทุน
สายงานสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น
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รวม (คน)
5
379

275
17
40
3
8
12
16
7
1
160
544
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2.

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผา่ นมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

3.

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานในรูปค่าจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับ
ตามกฎหมายอย่างถู ก ต้อ งและเป็ น ธรรม โดยพิ จารณาจากความรับ ผิ ด ชอบในการท างาน ผลการปฏิ บั ติ งาน และ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ การประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ) สวัสดิการเงินกู้สาหรับพนักงาน เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น
ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมของพนักงานรวมทั้งสิ้น 637,501,421 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

4.

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)
531,785,242
23,415,620
82,300,559
637,501,421

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ซึ่ งเป็ น ทรั พ ยากรอั น มี ค่ าในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
ให้ประสบความสาเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
ความรู้ความชานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ และความรู้ทั่วไป รวมถึงทักษะต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสาย
งานทุกระดับให้มีศักยภาพในการทางานที่เหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการจัดอบรมและสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความรู้ทางด้านกฏหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางการและ
การกากับดูแล มาตรฐานทางด้านการเงินและการบัญชี ทักษะการขายและการแนะนาการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์
มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐาน ISO เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาความสามารถด้านการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานในการตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุก ราย โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก และสนับสนุน
ให้ พ นั ก งานทุ ก รายปฏิ บั ติ งานได้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รเป็ น อย่ า งดี เช่ น การปฐมนิ เทศพนั ก งานใหม่
การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงจัดอบรมเพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
สอบได้คุณ วุฒิวิชาชีพ ในธุรกิจหลั กทรัพ ย์ เช่น หลักสูต รผู้แนะน าการลงทุ น (Investment Consultant: IC) หลั กสูต ร
ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) เป็นต้น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2560

บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ห ลากหลาย เช่ น ส่ งเสริ ม ให้ พ นั ก งานเพิ่ ม พู น ความรู้ ให้ ต นเอง
ผ่ า นหลากหลายช่ อ งทาง เช่ น ระบบอิ น ทราเน็ ต ของบริ ษั ท ฯ Facebook Page: Nomura Direct หรื อ Line Official:
@NomuraDirect สื่ อ วี ดิ โ อจากผู้ มี ป ระสบการณ์ ภายในบริ ษั ท ฯ (Video Training) การสอนงานโดยหั ว หน้ า งาน
(Coaching) การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง (On-the-Job Training) การศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (Company Visit) การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Sharing) และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน (Learning)
ในปี 2560 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทางาน
จานวน 175 หลักสูตร รวม 981 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อปี และ
มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,467,976 บาท โดยมีรายละเอียดในการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้
ประเภทการอบรม
การอบรมภายใน
การอบรมภายนอก
รวม

64

จานวนหลักสูตร
125
50
175

จานวนชั่วโมงการอบรม
415
566
981

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

รายละเอี
ยดเกี
่ กรรมการ
วกับกรรมการ
้านาจควบคุ
ริหาร ผูมม้ และเลขานุ
อี �ำ นาจควบคุ
รายละเอียดเกี
่ยวกับย
ผู้บริหาร ผู้มผูีอบ
การบริษม
ัทฯ
และเลขานุการบริษทั ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นายสุเทพ พีตกานนท์
อำยุ 56 ปี ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร และเป็นกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 18 ธันวำคม 2552
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ University of Missouri - Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สุริยจึงรุ่งเรืองกิจ
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
• กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสำหรับกรรมกำรในธุรกิจตลำดทุน (CGI), 2559, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Global Stock Selection, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เรียนรู้พฤติกรรมเอ๊ะ กับกฏหมำยฟอกเงินและป้องกันกำรก่อกำรร้ำย, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เส้นทำงสู่ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืน, 2559, สถำบันฝึกอบรมสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• จับจังหวะเทรดสินค้ำที่หลำกหลำยในตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559,
สถำบันฝึกอบรมสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เจำะลึกกรณีศึกษำที่มกี ำรร้องเรียนและแนวทำงปฏิบัติให้ถูกต้องเหมำะสม, 2557, สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
• เทรดสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ SET 50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลำกหลำย, 2557, สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
• เทคนิคกำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรม, 2557, สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
• กลยุทธ์กำรจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่ำงเหมำะสม (เงินฝำก ทองคำ กองทุน หุ้น หุ้นกู้), 2557, สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
• ผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4, 2550, สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• Director Certification Program (DCP), 2543, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Chairman 2000, 2545, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
2555 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
2558 – 2559
ดำรงตำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555 – 2558
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2560

นายสุเทพ พีตกานนท์ (ต่อ)
การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2560

นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
อำยุ 41 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอำนวยกำร และเป็นกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 3 เมษำยน 2560
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2560
ได้รับใบอนุญำตทำงำน (Work Permit) เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำตรี Political Science and Economics, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอำนวยกำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
เม.ย. 2559 – มี.ค. 2560
ดำรงตำแหน่ง Executive Director, Financial Institutions Department, Nomura Securities Co., Ltd.
เม.ย. 2557 – มี.ค. 2559
ดำรงตำแหน่ง Branch Manager, Shimonoseki Branch, Nomura Securities Co., Ltd.

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง Executive Director, Financial Institutions Department, Nomura Securities Co., Ltd.
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2560

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
อำยุ 53 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร และเป็นกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 17 ธันวำคม 2550
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สุริยจึงรุ่งเรืองกิจ
• สำระสำคัญของจรรยำบรรณของที่ปรึกษำทำงกำรเงินและแนวทำงกำรปฏิบัตงิ ำนภำยใต้กรอบจรรยำบรรณของที่ปรึกษำทำงเงิน –
ฉบับปรับปรุง, 2560, สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวำณิชธนกิจ
• ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรบัญชี และผลสำรวจกำรใช้รำยงำนผู้สอบบัญชีแบบใหม่, 2560, สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยชมรมวำณิชธนกิจ
• Update หลักเกณฑ์กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ และมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนในตลำดตรำสำรหนี้, 2560, สมำคมบริษัทหลักทรัพย์
ไทย-ชมรมวำณิชธนกิจ
• กำรวิเครำะห์และประเมินมูลค่ำหุ้นของกิจกำรในธุรกิจลิสซิง่ และเช่ำซื้อ และธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง, 2560, สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยชมรมวำณิชธนกิจ
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
• กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสำหรับกรรมกำรในธุรกิจตลำดทุน (CGI), 2559, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ระบบกำรควบคุมภำยในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO, 2558, สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวำณิชธนกิจ
• ผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16, 2556, สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• DCP Refresher Course, 2552, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ธ.ค. 2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2560

นายชินยะ โยโกยาม่า
อำยุ 52 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร และเป็นกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 24 กรกฎำคม 2560
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2560
ได้รับใบอนุญำตทำงำน (Work Permit) เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำตรี Bachelor of Law, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), 2560, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
พ.ค. 2554 – ก.ค. 2560 ดำรงตำแหน่ง Executive Director, Investor Relations Department, Nomura Holdings, Inc.

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง Executive Director, Investor Relations Department, Nomura Holdings, Inc.
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2560

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
อำยุ 57 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร และเป็นกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 1 มิถุนำยน 2552
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ Southern Adventist University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สุริยจึงรุ่งเรืองกิจ
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อำภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
• ผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24, 2560, สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
• กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสำหรับกรรมกำรในธุรกิจตลำดทุน (CGI), 2559, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Global Stock Selection, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เรียนรู้พฤติกรรมเอ๊ะ กับกฏหมำยฟอกเงินและป้องกันกำรก่อกำรร้ำย, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เส้นทำงสู่ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืน, 2559, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• จับจังหวะเทรดสินค้ำที่หลำกหลำยในตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559, สถำบันฝึกอบรม
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• Transformative Engagement Workshop, 2557, บริษัท ปรำณำ จำกัด
• สร้ำงระบบปฎิบัติงำนทรัพยำกรมนุษย์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วย HR Scorecard, 2554, หอกำรค้ำไทย
• กำรสร้ำงและพัฒนำยอดขำย (บริกำรทีมขำย), 2554, หอกำรค้ำไทย
• เทคนิคกำรเจรจำต่อรองและกำรติดตำมหนี้รำยย่อย, 2554, สมำคมสถำบันกำรศึกษำ กำรธนำคำรและกำรเงินไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2560

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
อำยุ 55 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 29 เมษำยน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง
• ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ Imperial College London, University of London สหรำชอำณำจักร
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ University of Bradford, สหรำชอำณำจักร
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• Certified Financial Risk Manager (FRM) from the Global Association of Risk Professional (GARP)
• Certified Professional Risk Manager (PRM) from the Professional Risk Managers’ International Association (PRIMA)
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
• Responsible risk management, 2559, Grant Thornton Singapore
• Directors as gatekeepers of market participants, 2559, Securities Industry Development Corporation
• Financial Services – Information Security (FS–IS) Forum, 2559, The Association of Banks in Singapore
• Common Reporting Standards – The Early Adopter Experience, 2559, British High Commission
• Building Effective Anti–Corruption Ethics and Compliance Programs, 2559, British High Commission
• CMDP Module 3: Risk oversight and compliance – Action plan for Board of Directors, 2559, Securities Industry Development
Corporation
• CMDP Module 4: Current and Emerging Regulatory Issues in the Capital Market, 2559, Securities Industry Development Corporation
• Cyber Security Training, 2559, Nomura – Conducted by MWR InfoSecurity
• Cybersecurity, the Cloud and Privacy: the Way Forward, 2559, ASIFMA
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง Managing Director and Chief Administrative Office, SE Asia, Nomura Singapore Limited
(Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.)
การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
Managing Director and Chief Administrative Office, SE Asia, Nomura Singapore Limited (Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.)
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2560

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
อำยุ 80 ปี ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 16 ตุลำคม 2541
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำโท กำรบัญชี University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• The Flagship Summit: Future Fast - Forward, 2560, คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรที่สำคัญในปี 2560, 2560, สมำคมนิสิตเก่ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• The New, COSO 2017 ERM Framework, 2560, คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• Big Data, 2560, อภิชัย สุริยจึงรุ่งเรืองกิจ
• รำยได้จำกกำรทำสัญญำกับลูกค้ำ, 2560, ภำควิชำกำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
• ฟอกเงินเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้, 2559, สมำคมนิสิตเก่ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• DCP Refresher Course 4/2550, 2550, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) 16/2550, 2550, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Board Performance Evaluation, 2547, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) 15/2545, 2545, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ต.ค. 2541 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
2542 – 2556
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
อำยุ 65 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 18 มกรำคม 2545
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้ำวไกลสู่ควำมยั่งยืน, 2560, สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สุริยจึงรุ่งเรืองกิจ
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14, 2555, สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• ได้รับรำงวัล ”บุคคลตัวอย่ำงในภำคธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร”, 2553, มูลนิธิสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย
• Director Accreditation Program (DAP), 2550, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เอนี่คลำวด์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เวอร์ชวล เดต้ำ เซ็นเตอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เมียนมำร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท คลำวด์ เอชเอ็ม จำกัด
2556 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ชินำทรัพย์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จำกัด
2553 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด
2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
2543 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2560

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ (ต่อ)
การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เอนี่คลำวด์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เวอร์ชวล เดต้ำ เซ็นเตอร์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท เมียนมำร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท คลำวด์ เอชเอ็ม จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ชินำทรัพย์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2560

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
อำยุ 57 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 10 มีนำคม 2542
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สุริยจึงรุ่งเรืองกิจ
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• Director Certification Program (DCP), 2545, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
2555 – ม.ค. 2560
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
2553 – 2559
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท กันตนำ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
2557 – 2559
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท มำสเตอร์ แอด จำกัด
(มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน)
2546 – 2556
การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
อำยุ 53 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 16 ธันวำคม 2553
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38, 2559, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• Director Certification Program (DCP), 2547, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหำชน)
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จำกัด
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด
ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหำชน)
ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด
การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหำชน)
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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นางกฤตติกา ธารามาศ
อำยุ 57 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรบริหำรสำยงำนธุรกิจหลักทรัพย์รำยบุคคล 2
ได้รับกำรแต่งตั้งครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 1 พฤษภำคม 2552
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำตรี ครุศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อำภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
• จรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพวำงแผนกำรเงิน, 2559, สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย
• กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 4 กำรวำงแผนเพื่อวัยเกษียณ, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
• กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 3 กำรวำงแผนกำรประกันภัย, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
• กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 2 กำรวำงแผนกำรลงทุน, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
• กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 2 กำรวำงแผนกำรลงทุน, 2558, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 1 พื้นฐำนกำรวำงแผนกำรเงิน ภำษีและจรรยำบรรณ, 2558, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• กำรวำงแผนกำรเงิน ชุดวิชำที่ 1 พื้นฐำนกำรวำงแผนกำรเงิน ภำษีและจรรยำบรรณ, 2557, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
• Know Your Customers' Asset Allocation, 2557, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• Know Your Customers’ Asset Allocation, Currency Futures รู้ทันรำยงำนทำงกำรเงินกับกำรวัดมูลค่ำกิจกำร, ขำยหน่วยลงทุนอย่ำงไร
ให้ถูกต้องตำมกฏเกณฑ์, 2556, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• โครงกำร EIC ต่ออำยุใบอนุญำต ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ, 2555, สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)
ร้อยละ 0.037 (800,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรบริหำร สำยงำนธุรกิจหลักทรัพย์รำยบุคคล 2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด
(มหำชน)
พ.ย. 2553 – ม.ค. 2557
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรบริหำร สำยงำนธุรกิจหลักทรัพย์รำยบุคคล 2 และ ฝ่ำยไดเร็ค บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ
อำยุ 55 ปี ดำรงตำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัทฯ* และผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสสำยงำนกำรเงิน
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจำรุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สุริยจึงรุ่งเรืองกิจ
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อำภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
• รู้ทันกำรเปลี่ยนแปลงสู่ TFRS 9 สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์, 2560, สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
• เจำะลึกกำรเขียนรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแบบใหม่, 2560, กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ ำนุกูล ที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง
• กำรบริหำรควำมเสี่ยงขั้น Advance, 2559, สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
• กำรจัดทำงบกำรเงินรวมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นทื่ 2, 2559, สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
• Bond Market Analysis I, 2558, สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
• Company Reporting Program, 2558, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Effective minute taking and Board Reporting Program, 2558, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Company Secretary Program (CSP), 2558, สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• สรุปกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุงปี 2557 และฉบับปรุงปี 2555, 2557, สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรอำวุโส สำยงำนกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
2555
ดำรงตำแหน่ง Chief Operation Officer บริษัท อัลฟำเมตริคส์ จำกัด

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี *เลขำนุกำรของบริษัทฯ จะต้องปฎิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหำคม 2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฏหมำย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ หน้ำที่ตำมกฏหมำยของเลขำนุกำรบริษัทฯ มี ดังนี้
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1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมกำรบริษัทฯ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมกำรบริษัทฯ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและ รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น
3. ดำเนินกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
4. หน้ำที่อื่นตำมที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยดังนี้
4.1 ทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4.2 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่กำกับดูแล เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลกำรเปิดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำน
ที่กำกับดูแลและสำธำรณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฏหมำย
4.3 จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
4.4 หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

79

รายงานประจ�ำปี 2560

การกากับดูแลกิจการที่ดี
การกากั�บกัดูบ
แลกิ
ี
การกำ
ดูแจการที
ลกิจ่ดการที
ด่ ี
บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ 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
บริงษขันั ท ฯนาไปสู
ได้ ให้่คความเจริ
วามส าคั
ญ กับบโตและการเพิ
การก ากั บ ดู่มแมูลกิ
กระบวนการที
ะช่ วงถึยเพิ
ความสามารถ
ในการแข่
ญเติ
ลค่จาการที
ให้กับ่ ดผูี ้ถซึือ่ งหุเป็้นนในระยะยาว
โดยค่ จานึ
งผู้ม่ ีสขี่วดนได้
เสียทุกกลุ่ม
เติทบี่ดโตและการเพิ
กับผูเสี้ถยือทุหุก้นกลุ
ในระยะยาว
โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ซึในการแข่
่งสิ่งเหล่างนีขัน้จะทนาไปสู
าให้เกิ่คดวามเจริ
ภาพลักญษณ์
ีของบริษัทฯ ่มต่มูอลผูค่้มาีสให้
่วนได้
่ม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษั ท ฯ จึงได้ ก าหนดนโยบายการกากั บ ดูแลกิ จการที่ ดี ของบริษั ท ฯ ไว้เป็ น ลายลั กษณ์ อั กษร
คณะกรรมการบริษงกฤษ
ั ท ฯ จึซึงได้
ก าหนดนโยบายการก
ไว้เป็ น ลายลั
ษณ์ อั กษร
ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั
่ งสอดคล้
อ งกั บ หลั กการกากั
ากับบดูดูแแลกิ
ลกิจจการที
การที่ ด่ ดี ขี ของบริ
องบริษษั ทั ทฯจดทะเบี
ยนที่ กกาหนดโดย
ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ
สอดคล้
งกั บ หลั
ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดี ของบริ ษั ท จดทะเบี ยนที่ กาหนดโดย
ตลาดหลั
กทรัพย์ฯ ในหมวดต่
างๆ ซึจ่ งานวน
5 อหมวด
ดังกนีการก
้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดต่างๆ จานวน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 21 การปฏิ
สิทธิของผู
บัต้ถิตือ่อหุผู้น้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 32 บทบาทของผู
การปฏิบัติต่อ้มผูีส้ถ่วือนได้
หุ้นอย่
เสียางเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู
เสีย
หมวดที่ 43 การเปิ
ดเผยข้อ้มมูีสล่วนได้
และความโปร่
งใส
การเปิดบเผยข้
อมูลและความโปร่งใส ษัทฯ
หมวดที่ 54 ความรั
ผิดชอบของคณะกรรมการบริ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรและเผยแพร่
บริษ่ วัทไปผ่
ฯ ได้าเนเว็
ผยแพร่
บดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานผ่
แก่บุ ค คลทั
บ ไซต์นขโยบายการก
องบริษั ท ฯ ากั
(www.nomuradirect.com)
ภายใต้านระบบสื
หั วข้อ “เกี่อสารภายในองค์
่ยวกั บ บริษั ท > กข้ รและเผยแพร่
อมู ลองค์ ก ร >
ุ ค คลทั
ไซต์
ของบริ
นัแก่กบลงทุ
นสัม่ วพัไปผ่
นธ์ า>นเว็
เกี่ยบวกั
บบริ
ษัท” ษั ท ฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หั วข้อ “เกี่ยวกั บ บริษั ท > ข้ อมู ลองค์ ก ร >
นักลงทุนสัมพันธ์ > เกี่ยวกับบริษัท”
ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2560 ซึ่งจัดทาโดยสมาคมส่งเสริม
ากับInstitute
ดูแลกิจการบริ
ษัทจดทะเบี
ยนไทยประจ
ซึ่งจัรัดบทผลการประเมิ
าโดยสมาคมส่นงโดยมี
เสริม
สถาบั นตามโครงการส
กรรมการบริ ษารวจการก
ั ท ไทย (Thai
of Directors
Association:
IOD)าปีบริ2560
ษั ท ฯ ได้
สถาบั น กรรมการบริ
ษั ท“ดี
ไทย
(Thai
of Directors
คะแนนเฉลี
่ยอยู่ในเกณฑ์
มาก”
ซึ่งเป็Institute
นผลการประเมิ
นระดับAssociation:
เดียวกันกับปีIOD)
ก่อน บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ผลการประเมิ น โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งเป็นผลการประเมินระดับเดียวกันกับปีก่อน
ในช่วงต้นปี 2560 สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนนา “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
ในช่วงต้นยนปี
ปี 2560
สานั(Corporate
กงาน ก.ล.ต.
กาหนดให้Code
บริษัทforจดทะเบี
นนา “หลัก2017:
การกากั“CG
บดูแลกิ
จการทีมาใช้
่ดีสาหรั
บริษั ท จดทะเบี
2560”
Governance
ListedยCompanies
Code”)
แทนบ
บริษกั ทการก
จดทะเบี
for Listed(Principles
Companiesof 2017:
“CG Code”)
มาใช้ แทน
“หลั
ากั บยดูนปี
แลกิ2560”
จการที่ด(Corporate
ี ส าหรับ บริGovernance
ษั ท จดทะเบี ยCode
นปี 2555”
Good Corporate
Governance
for
“หลั ก การก
ากั บดู แ2012:
ลกิ จการที
่ดี สPrinciples”)
าหรับ บริษั ททีจดทะเบี
ยนปี 2555”
of มGood
Corporate
for
Listed
Companies
“CG
่ อ อกโดยตลาดหลั
ก ทรั(Principles
พ ย์ ฯ และให้
ี ผ ลในปี
2561 Governance
โดยก าหนดให้
Listed Companies ษ2012:
Principles”)
่ อ อกโดยตลาดหลั
มี ผ ลในปี 2561ษั ทโดยก
าหนดให้
คณะกรรมการบริ
ั ท ฯ รั บ“CG
ทราบหลั
ก ปฏิ บั ติ ตทีาม
CG Code และบักนทรัทึพกย์เป็ฯนและให้
มติ ค ณะกรรมการบริ
ฯ ในรายงาน
คณะกรรมการบริ
ษั ท ฯ รั บ ทราบหลั
ก ปฏิ บั ติ ต ามาปีCGและแบบแสดงรายการข้
Code และบั น ทึ ก เป็ น มติอ มูคลณะกรรมการบริ
ั ท ฯ-1)
ในรายงาน
การประชุ
ม คณะกรรมการบริ
ษั ท ฯ รายงานประจ
ประจาปี (แบบษ56
ส าหรั บ
การประชุม คณะกรรมการบริ
ษั ทวฯัน ทีรายงานประจ
และแบบแสดงรายการข้
อ มู ลประจาปี ษ(แบบ
าหรั บ
รอบระยะเวลาบั
ญ ชีสิ้ น สุ ด ตั้ งแต่
่ 31 ธัน วาคมาปี2560
เป็ น ต้ น ไป ซึ่งคณะกรรมการบริ
ั ท ฯ ได้56
มี ก-1)
ารรับสทราบ
รอบระยะเวลาบั
ญ ชีCode
สิ้ น สุ ดและตระหนั
ตั้ งแต่ วัน ทีก่ 31
ธัน วาคม า2560
เป็ น้นต้าน ไป
ซึ่งคณะกรรมการบริ
ษั ทาฯงคุได้
ารรัแก่บกทราบ
หลั
กปฏิบัติตาม CG
ถึงบทบาทหน้
ที่ในฐานะผู
(governing
body) ในการสร้
ณมค่ีากให้
ิจการ
หลัากงยั
ปฏิ่งยืบนัติตในการประชุ
าม CG Codeมคณะกรรมการบริ
และตระหนักถึงบทบาทหน้
่ในฐานะผู้นเมืา ่อ(governing
างคุ
อย่
ษัทฯ ครั้งทีา่ ที11/2560
วันที่ 22 กันbody)
ยายนในการสร้
2560 แล้
ว ณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 แล้ว
ประวัติการกระทาผิดกฏระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประวัติการกระทาผิดกฏระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จะด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ และข้อ บั งคั บ ขององค์ ก รที่ ก ากั บ ดู แ ล
ษั ท ฯ บริ
มี นษโยบายที
าเนิตนิการกระท
งานให้ เาผิ
ป็ นดไปตามกฏหมาย
และข้และตลาดหลั
อ บั งคั บ ขององค์
่ ก ากั
แล
โดยในปีบริ2560
ัทฯ มิได้่ จมะด
ีประวั
กฏระเบียบของสานักฏเกณฑ์
กงาน ก.ล.ต.
กทรัพกย์รที
ฯ แต่
อย่บาดูงใด
โดยในปี 2560 บริษัทฯ มิได้มีประวัติการกระทาผิดกฏระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด
ในปี 2560 เป็ น ปี ที่ สี่ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ได้ จั ด ท าโครงการ Rewards & Punishment ร่ว มกั บ หลายองค์ ก ร
ในปีก ทรั
2560
ที่ สี่ ทนี่ ตว่ลาดหลั
ฯ ได้ จั ด ท าโครงการ
บ หลายองค์
กร
ตลาดหลั
พ ย์ ฯ เป็
ได้นปปีระเมิ
า บริ ษั ทกฯทรัมีพรย์ะบบและการก
ากั บ ดู แRewards
ลการปฏิ&บั Punishment
ติ งานในระดัร่บวดีมกั
ม าก
จึ งส่ งผลให้
ตลาดหลั ก ทรันพอยูย์ ฯ่ในระดั
ได้ ปบระเมิ
ษั ท ฯบเดีมี ยร ะบบและการก
ากั บ (ปี
ดู แ ลการปฏิ
ิ งานในระดั
บ ดี ม่บาก
งส่กงผลให้
ผลการประเมิ
“A”นซึว่่งาเป็บรินระดั
วกับสามปีที่ผ่านมา
2557- ปีบั ต2559)
ในขณะที
ริษัทจึหลั
ทรัพย์
ผลการประเมิ
นอยู่ในระดันบอยู“A”
ซึ่งเป็บน”B+”
ระดับ(ทีเดี่มยา:วกัจดหมายตลาดหลั
บสามปีที่ผ่านมา
ปี 2559)
่บริษัทหลั
กทรัากัพย์บ
กทรัพ(ปีย์ ที2557่ กส. 37/2560
เรื่องในขณะที
ขอนาส่งผลประเมิ
นการก
ส่วนใหญ่มีผลการประเมิ
่ในระดั
ิงานตามโครงการ
Punishment
าปี 2559 ลงวั
นทีพ่ 31
2560)
ส่ดูแวลการปฏิ
นใหญ่มบีผัตลการประเมิ
นอยูRewards
่ในระดับ&”B+”
(ที่มา: ประจ
จดหมายตลาดหลั
กทรั
ย์ ทีพฤษภาคม
่ กส. 37/2560
เรื่อง ขอนาส่งผลประเมินการกากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการ Rewards & Punishment ประจาปี 2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2560

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ งสิ ท ธิ ขั้น พื้ น ฐานของผู้ ถื อ หุ้ น อั น ได้ แก่ การซื้ อ ขายหรื อ โอนหุ้ น การมี ส่ ว นแบ่ งในก าไร
ของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อบริษัทฯ
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 งเสริ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก กลุ่ ม รวมถึ งผู้ ถื อ หุ้ น ประเภทสถาบั น
ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษั ทฯ มี การให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม แก่ผู้ถือหุ้ น โดยมี คาชี้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
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 กาหนดให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างพร้อมเพรียง เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
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2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริษั ทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และ
วิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.5 บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการ
ได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ เป็ น ต้ น เพื่ อ ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง
ในภายหลัง
2.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและสอบถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
3.

การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริษัทฯ จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดง
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น ตั้งประเด็นหรือ
ซักถาม บั น ทึก ค าถามค าตอบและผลการลงคะแนนในแต่ ละวาระว่ามี ผู้ถื อหุ้ น เห็ น ด้วย คัด ค้ าน และ
งดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ภายในวันทาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3.3 บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม
3.4 บริษัทฯ กาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯ แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษั ทฯ แจ้งให้ ผู้ ถือหุ้ น ทราบกฎเกณฑ์ ต่ างๆ ที่ ใช้ ในการประชุม ขั้น ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ ง
สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
1.3 หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น จัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทั้ งฉบับ และเผยแพร่พ ร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
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2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3.

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 บริษั ท ฯ กาหนดแนวทางในการเก็บ รักษาและป้ องกัน การใช้ข้อมู ลภายในเป็ นลายลักษณ์ อัก ษร และ
แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ 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 บริษั ท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการรายงานการมี ส่ วนได้ เสี ยของตนเองและบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้อ ง ซึ่งมี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เมื่อเข้าดารงตาแหน่งครั้งแรก และรายงาน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยก่อน
การพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4.2 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญ ในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าว
ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
4.3 บริษั ท ฯ มี น โยบายด าเนิ น ธุรกิ จให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้า ท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษั ท ฯ และได้ก ระทาอย่างยุติ ธรรมตามราคาตลาดที่เป็ น ปกติ ธุ รกิจการค้า (Fair and at Arms’
Length)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1.

การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 บริษัทฯ กาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน อุตสาหกรรม สังคม
คู่สัญญา เจ้าหนี้ ทางการที่มีอานาจควบคุมการประกอบธุรกิจ และผู้ถือหุ้น
1.2 บริ ษั ท ฯ ค านึ ง ถึ งสิ ท ธิ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ดั ง กล่ า วตามกฎหมายหรื อ ตามข้ อ ตกลงที่ มี กั บ บริ ษั ท ฯ
อย่างเป็นธรรม
1.3 บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
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1.4 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ
1.5 บริษัท ฯ จัด ให้มี กระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับ ข้อ ร้องเรียนของลูกค้ า โดยเปิด เผย
กระบวนการและช่องทางไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.6 บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางดาเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส
และเปิดเผยแนวทางดาเนินการไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.7 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทางานที่สะอาดปลอดภัย
1.8 บริษัทฯ มีนโยบายทางด้านข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมแนวทางดาเนินการตามกฎหมายด้านลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญา
1.9 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ
1.10 บริษัทฯ ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
2.

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแสดง
กิจกรรมต่างๆ และกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.

การเปิดเผยข้อมูล
1.1 บริษัทฯ มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 บริษัทฯ รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายเกี่ ยวกั บ การดู แ ลสิ่ งแวดล้ อ มและสั งคม ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
ไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.3 บริษัทฯ จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี
1.4 บริ ษั ท ฯ จั ด ท าค าอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัด การ (Management Discussion and Analysis:
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.5 บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
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1.6 บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยบทบาทและหน้ า ที่ ของคณะกรรมการ จ านวนครั้ งของการประชุ ม และจ านวนครั้ ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจาปี
1.7 บริษั ท ฯ เปิด เผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้ บริห ารที่ส ะท้อ นถึงภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
1.8 บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม
และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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)

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
เป็นระยะเวลา 5 ปี
แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 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 งในด้ า นทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กับบริษัทฯ เพศ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจ
หลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 คณะกรรมการจะต้ องได้รับอนุมั ติจากที่ ป ระชุม ผู้ถือหุ้ น และมี จานวนไม่ น้อ ยกว่า 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
และกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว สามารถได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญ ประจาปี
กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
1.6 เพื่อให้มั่ นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้ าที่ในบริษั ทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัท ฯ
กาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่งให้ไม่เกิ น 5 บริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กรรมการที่เป็น ผู้บริหารของบริษั ทฯ จะต้องไม่ด ารงตาแหน่ งกรรมการในบริษั ทจดทะเบี ยน
นอกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ
1.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ
ผู้จัด การและผู้ บ ริห ารของบริษั ท ฯ อย่างชั ด เจน ทั้ งประเภทของต าแหน่ งกรรมการและจ านวนบริษั ท
ที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
1.8 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติ ค ณะกรรมการ ดั งนั้ น คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ และประสบการณ์ ของ
เลขานุการบริษัทฯ ที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดเผย
คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.9 เลขานุ การบริษั ท ฯ ได้รับ การฝึก อบรมและพั ฒ นาความรู้อย่างต่ อเนื่ อ งด้ านกฎหมาย การบั ญ ชี หรือ
การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
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2.

คณะกรรมการชุดย่อย

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณา
รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญ าตให้ลูกค้าซื้ อในบัญ ชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ
เครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้ บริหาร 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 คณะกรรมการส่งเสริม ให้จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
มอบหมายให้ฝ่ายกากับดูแลติดตามให้พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
3.5 คณะกรรมการพิ จารณาเรื่องความขัด แย้งของผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ มี แนวทางในการพิ จารณา
การทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.6 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบี ยบและนโยบาย คณะกรรมการมอบหมายให้ ฝ่ า 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 ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้าน
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 คณะกรรมการให้ ความเห็น ถึ งความเพี ยงพอของระบบการควบคุม ภายในและการบริห ารความเสี่ยง
ไว้ในรายงานประจาปี
3.9 คณะกรรมการจั ด ให้ มี แ นวทางด าเนิ น การที่ ชั ด เจนกรณี ผู้ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ป ระสงค์
จะแจ้งเบาะแส 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 คณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ อ งเข้ า วาระการประชุ ม คณะกรรมการ โดยดู ให้ แน่ ใ จว่ า
เรื่ องที่ สาคั ญ ได้ น าเข้ารวมไว้แล้ ว และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ล ะท่ านมี อิส ระที่ จะเสนอเรื่อ งที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุ ม จะจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ ก รรมการเป็ น การล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 5 วั น ท าการ
ก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
4.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา
สาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพิ นิจที่รอบคอบ กรรมการ
ทุกท่านให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.7 บริษั ทฯ สนั บสนุน ให้มี การเชิญ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่ อให้สารสนเทศรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร
4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็น เพิ่ มเติมได้จากเลขานุการบริษั ทฯ หรือผู้บ ริหารอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณี ที่จาเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้ มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4.9 บริษั ทฯ มีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่ เป็น ผู้บ ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกัน เองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วย และ
แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงผลการประชุม
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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 งคณะและรายบุ ค 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
ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
6.2 บริ ษั ท ฯ ก าหนดค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะท่ า น และ
ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

7.

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

1.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของกระแสเงินในตลาดเงิน

2.

การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า
พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

3.

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

พนักงานต้องท าความเข้าใจว่า ความเชื่อมั่นในกลุ่มโนมูระจะลดลง หากมี พฤติกรรมอัน มิชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นความยากลาบากในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ดังนั้น พนักงานต้องส่งเสริมให้มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ งระเบี ยบการป้ อ งกั น การใช้ ข้อ มู ล ภายใน การป้ อ งกัน และปราบปราม
การฟอกเงิน ทุจริตคอร์รัปชั่น และ การเลี่ยงภาษี ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและโดยเจตนารมณ์

4.

โอกาสทางธุรกิจ

พนักงานมีภาระหน้าที่ในอันที่จะสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์อันถูกต้องตามกฎหมายแก่กลุ่มโนมูระเมื่อโอกาส
อานวย ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและตาแหน่งหน้ าที่ที่ ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทฯ

5.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทาการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ ส่วนตัวที่ ขัดกับผลประโยชน์กับกลุ่มโนมูระ
นอกจากนี้ พนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวไม่พึงรับผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่ไม่เหมาะสม อันเกิดจากตาแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโนมูระ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินกู้ยืม หรือ สัญญาหนังสือ
ค้าประกันจากกลุ่มโนมูระ
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6.

การรักษาข้อมูลความลับ

พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของกลุ่มโนมูระ หรือ ของลูกค้า
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ หรือเป็นการเปิดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย

7.

การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
ก) พนั ก งานต้ อ งยึด ถื อ ความเป็ น ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานและพยายาม
ดาเนิ นการติดต่ อธุรกิ จอย่างเป็ นธรรมกับ ลูกค้า คู่ ค้า คู่แข่งขัน และพนั กงานของกลุ่มโนมูระ พนักงาน
จะต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในการซื้อขายหลักทรัพย์อันไม่เป็นธรรม โดยการสร้างราคา ปกปิดการ
ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติอื่นที่ไม่เป็นธรรม
ข) กลุ่มโนมูระ ต้องปฏิเสธการติดต่อทาธุรกรรมใดๆ กับองค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สิ่งผิดจริยธรรมหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
ค) พนักงานอาจให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากพนักงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวทาง
ที่บริษัทฯ กาหนด นอกจากนี้ ห้ามมิให้พนักงานให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่
จะได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

8.

การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มโนมูระ ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และพนักงานควรดูแลทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ และมั่นใจว่าการใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9.

การเก็บรักษาเอกสาร

พนักงานต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจหรือระบบบัญชีของกลุ่มโนมูระ และเก็บรักษา
เอกสารนั้นไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบภายในที่กาหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของกลุ่มโนมูระ
ในกรณีที่มีการไต่สวนหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล พนักงานต้องไม่จัดทารายงานเท็จหรือ
จงใจปกปิดซ่อนเร้นหรือทาลายเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

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

12. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน
ก) กลุ่มโนมูระ มีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน 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
การล่ วงละเมิ ด หรือการข่ม ขู่คุ ก คามอัน เนื่ อ งมาจากสั ญ ชาติ เชื้ อชาติ เพศ อั ต ลัก ษณ์ ท างเพศ (Gender
Identity) วิถีทางเพศ (Sexual Orientation) ลัทธิความเชื่อ สถานภาพทางสังคม หรือการมีความสามารถ
หรือไร้ความสามารถ
ข) กลุ่ ม โนมู ร ะ มุ่ งมั่ น ในการจ้ า งงานที่ เสมอภาค และดู แ ลพนั ก งานให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิผลของพนักงาน

13. ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศ
พนั ก งานพึ งเคารพในวั ฒ นธรรมและประเพณี อั น ดี งามของทุ ก ประเทศที่ ก ลุ่ ม โนมู ร ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ อยู่ แ ละ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

14. นโยบายด้านสื่อสาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจของกลุ่มโนมูระสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย หรือการให้สัมภาษณ์
พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด

15. การลงทุนของพนักงาน
หากพนักงานต้องการซื้อขายหลักทรัพ ย์ ซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัทฯ เพื่อบัญ ชีตนเอง พนั กงานต้องป ฏิบั ติตาม
กฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดโดยบริษัทฯ

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

18. จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
ก) นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินต้องปฏิบัติดังนี้
1) ส่งเสริมความซื่อสัตย์ และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการใช้หลักจรรยาบรรณ ในการควบคุม
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับหน้าที่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
2) จั ด ท ารายงานและเอกสารที่ ต้ อ งเปิ ด เผยของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ น าส่ งให้ กั บ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แล และ
สาธารณชนอย่างครบถ้วน ยุติธรรม ถูกต้องแม่นยา ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเข้าใจได้
3) ดาเนินการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมาย และกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4) เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีก ารฝ่าฝืนกฎระเบียบในส่วนนี้ จะต้องรายงานไปยังบริษัทฯ ตามที่กาหนดไว้
ในแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
5) พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือว่า เป็นผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด
ข) ห้ามมิ ให้ ผู้ป ระกอบวิชาชีพ ด้ านการเงิน ท าการทุ จริต บี บบั งคับ ขู่เข็ญ ยัก ย้ายถ่ ายเท หรือ ชี้ น าข้อมู ลแก่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในทางที่ผิด เพื่อให้งบการเงินของกลุ่มโนมูระแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็น
จริงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ค) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน หมายถึง พนักงานของกลุ่มโนมูระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการเงิน
ผู้ ค วบ คุ ม การท าบั ญ ชี ภ าษี ห น่ วยงาน บ ริ ห ารเงิ น ( Treasury) ห น่ วยงาน จั ด การความ เสี่ ย ง
(Risk Management) นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) รวมถึงประธานบริหารของกลุ่ม (Group CEO)
ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความเสี่ยง (Chief Risk
Officer) ประธานคณะกรรมการผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัท (Chairman of the Disclosure Committee of the
Company) หัวหน้าสายงานของแผนกทั้งหมด (Division Heads) หัวหน้าสายงานของทุกธุรกิจ (Business
Division Heads) หัวหน้าสายงานธุรกิจ (Business Line Heads) หัวหน้าสายงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของทุ ก ธุ รกิ จ (Business Infrastructure Division Heads) และหั วหน้ าภู มิ ภ าคของกลุ่ ม โนมู ระ (Regional
Heads of Nomura Group)

19. การแก้ไขและการยกเว้น
บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไขข้อความ หรือการยกเว้นใดๆ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ หากพนักงานพบว่า ข้อกาหนดใดในจรรยาบรรณฉบับนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง
พนักงานต้องแจ้งต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีต่อไป
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นโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistleblowing Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย
และข้อบั งคั บ รวมทั้ งเพื่ อ ให้ บุ คคลดั งกล่าวสามารถรายงานการกระท าใดๆ ที่ เชื่อได้ว่าอาจขั ดต่ อข้อก าหนด
ของกฎหมาย และมาตรฐานการให้ข้อมูล

2.

เพื่อเป็นช่องทางที่ปลอดภัยสาหรับพนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือบุคคลภายนอก และสามารถให้บุคคล
ดังกล่าวเข้าถึงได้อย่างมั่นใจเมื่อต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน
และการคอร์รัปชั่น

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
1.
2.
3.
4.
5.

พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รัปชั่น และการติดสินบน
การฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ
การดาเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัทฯ หรือระเบียบข้อบังคับของทางการ
พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสาคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
การกระทาใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม

แนวทางปฏิบัติ
•

พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่าย
ตามข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถยื่ น เรื่ อ งแจ้ ง พร้ อ มแนบข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ โดยระบุ ร ายละเอี ย ดอย่ า งเพี ย งพอ
เพื่อให้สามารถดาเนินการสอบสวน ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยจะแสดงตัวตน หรือ
ไม่แสดงตัวตน ก็ได้ และส่งไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / กรรมการอานวยการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล / ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน /
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ฝ่ายกากับดูแล
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15–17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 66 (0) 2287 6860-5
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•

บริษัทฯ จะดาเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรม
ต่อผู้แจ้งเบาะแส และจะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทานั้ น
จะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และหากเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาและ
สอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส
ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม

•

ผู้แจ้งเบาะแสที่ ไม่ ได้ มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อ มาพิ สู จน์ได้ว่าเป็ นการกระทาที่ ตั้งใจให้เกิ ด
ความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ของบริษัทฯ หากเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก ซึ่งทาให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณา
ดาเนินคดีตามกฎหมาย

•

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระของเรื่อง
ที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษั ทฯ จะแจ้งให้
ผู้แจ้งเบาะแสทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล

•

ผู้รั บ แจ้ งเบาะแสจะพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ แจ้ งว่า จาเป็ น ที่ จะต้ อ งสอบสวนหรื อ ไม่ โดยค านึ งถึ งหลั ก ความยุติ ธ รรม
เที่ยงธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ หากผู้แจ้งเบาะแสไม่แสดงตัวตน
ผู้รับแจ้งเบาะแสจะไม่สามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้

•

ในกรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารสอบสวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง ผู้ รั บ แจ้ ง เบาะแสจะรายงานเบาะแสดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ท าการพิ จ ารณาต่ อ ไป โดยคณะกรรมการบริ ห ารบริ ษั ท ฯ อาจแต่ งตั้ ง
คณะทางานสอบสวนในกรณีที่เห็นว่ามีความจาเป็น ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องไม่อยู่ในคณะทางานสอบสวนดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ผู้รับแจ้งเบาะแสจะรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทน

•

คณะทางานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสทราบ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจ้ง แบบไม่แสดง
ตัวตน จะทาให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้

•

ในกรณีที่ ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ให้ ทั น ท่ วงที และหากจาเป็ น บริษั ท ฯ จะด าเนิ น การลงโทษกับ บุ ค คลที่ เกี่ยวข้อง หรือด าเนิ น การราย งานให้
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องทราบ

•

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ จากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสาร
ความลับที่เลขานุการบริษัทฯ
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
1.

2.

วัตถุประสงค์
1.

นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง (“นโยบาย”) ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ระบุ บ ทบาทหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ของ
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) ของบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ โนมู ระ พั ฒ นสิน จากั ด
(มหาชน) (“บริษั ทฯ”) เพื่ อเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ (BoD) โดยคณะกรรมการบริหาร
(BoED) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

2.

คณะกรรมการต้ องปฏิ บั ติห น้ าที่ในนามของคณะกรรมการบริห ารเพื่ อบริห ารความเสี่ยงโดยรวมของ
ทั้งบริษัทฯ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
ความเสี่ยงจะพิจารณาจากกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ

3.

จุดมุ่งหมายของการกาหนดนโยบายพื้นฐานและกระบวนการควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เพื่ อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเงินและเพิ่ มคุ ณ ค่าของบริษั ทฯ ผ่านการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน

4.

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ถูกนิยามไว้ ดังนี้
1)

ความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อเงินทุนของบริษัทฯ

2)

การไม่ ส ามารถเข้ า ถึ งแหล่ งเงิ น ทุ น ได้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ถู ก ลดอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ
จากสภาวะตลาดที่ถดถอย

3)

การที่ รายรับไม่ ครอบคลุ มรายจ่าย เนื่ องจากการถดถอยของความสามารถในการแข่งขัน หรือ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจลดลง

4)

ความเสี ยหายทางด้านชื่อ เสี ยงและการเงิน ของบริษั ทจากการทุ จริต และคอร์รัป ชั่น ซึ่งนาไปสู่
การผิดกฎเกณฑ์ของทางการ

การแต่งตั้งและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ (“กรรมการ”)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฏหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม หรือเชิญ บุคคลที่มีความรู้เฉพาะทาง
เข้าร่วมในที่ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง หรือโยกย้ายกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการได้ตาม
ความเหมาะสม

3.

4.

2.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรักษาความเป็นอิสระในการบริหารความเสี่ยงออกจากฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ

3.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้
1)

จัดตั้ง กาหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

2)

จัดตั้งและดาเนินการให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3)

ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการบริหารความเสี่ยง

4)

ทบทวนและพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้วย
ตนเอง (RCSA) และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

5)

ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

6)

ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

7)

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

4.

บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นได้
โดยประธานคณะกรรมการเป็ น ผู้ เสนอชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม (ตามค านิ ย ามในหั ว ข้ อ ที่ 4: ประธาน
ในที่ประชุม)

5.

สมาชิก ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ ผู้ อานวยการที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ งจากคณะกรรมการบริษั ท ฯ
สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอความคิดเห็นได้

การเรียกประชุม
1.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ

2.

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทาหน้าที่
เรียกประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้

ประธานในที่ประชุม
1.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงต้องทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานคณะกรรมการ”)

2.

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้
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5.

6.

การประชุมคณะกรรมการ
1.

การประชุมสามัญถูกกาหนดให้จัดขึ้นปีละสองครั้ง แต่อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้เมื่อมีความจาเป็น

2.

ในกรณีที่มีความจาเป็น การประชุมของคณะกรรมการอาจจัดให้มีขึ้นในหลายสถานที่ได้ โดยการประชุม
ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นที่ใกล้เคียงกัน

วาระการประชุมและเอกสารการประชุม
1.

7.

8.

การลงมติ
1.

มติในที่ประชุมต้องมาจากการลงคะแนนเสียงของกรรมการส่วนมากในที่ประชุม

2.

มติในที่ประชุมในข้อ 1. จะไม่สามารถยอมรับได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อยหนึ่งคน

3.

กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องลงมติ จะต้องลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

4.

มติในที่ประชุมในข้อ 1. อาจจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เรื่องที่พิจารณา
1.
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ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับแจ้งวาระการประชุมรวมทั้งได้รับเอกสารสาหรับการประชุมก่อนล่วงหน้า
เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้

ในการประชุมของคณะกรรมการ จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1)

ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด กฏหมาย สินเชื่อ การปฏิบัติงาน
และชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งจาเป็นต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่

2)

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกนโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยง

3)

ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประธานคณะกรรมการเห็นว่า
มีความจาเป็น

2.

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

3.

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยมีการประเมิน และจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงาน
อย่างเหมาะสม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2560

9.

การแบ่งประเภทและนิยามความเสี่ยง
1.

ความเสี่ยงเชิ งกลยุท ธ์ (Strategic Risk) คื อ ความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยุท ธ์ แผนด าเนิ น งาน
และการนาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ง
ผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดารงอยู่ของกิจการ เช่น กาหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ได้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์จนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

2.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อ ง (Liquidity Risk) คื อ ความเสี่ยงที่เกิด จากการที่ บ ริษั ท ฯ ไม่ส ามารถชาระ
หนี้ สิ น และภาระผู ก พั น เมื่ อ ถึ งก าหนดได้ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์เป็ น เงิ น สดได้ หรื อ
ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.

ความเสี่ ยงด้ า นสิน เชื่ อ (Credit Risk) คือ โอกาสที่ คู่สั ญ ญาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระที่ ต กลงกั น ได้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์
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 การณ์ ที่ค าดการณ์ หรือไม่ค าดการณ์ อัน เนื่ องมาจากการน าเทคโนโลยีม าใช้โดยมี ผลกระทบถึ ง
ระบบงานและการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงิ นกองทุนและรายได้ของบริษัทฯ เช่น
บุคคลที่ไม่มีอานาจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทาลาย หรือเปิดเผยข้อมูลได้

5.

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกากับดูแลกิจการที่ดี
หรือขาดธรรมาภิบาลในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ
เหตุ การณ์ ภ ายนอก และส่ งผลกระทบต่ อรายได้ จากการด าเนิ น งานและเงิน กองทุ น ของบริ ษั ท ฯ เช่ น
การทุจริต การให้สินบนและคอร์รัปชั่นของพนักงาน ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น
อัคคีภัย การจลาจล การก่อวินาศภัย เป็นต้น

6.

ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่ มีผลกระทบในทางลบต่อ
รายได้ และเงิน กองทุ น ของบริ ษั ท ฯ เช่ น มู ล ค่ า การซื้ อ ขายในตลาดลดลง ส่ งผลต่ อ ค่ านายหน้ า จาก
การซื้อขายหลักทรัพย์

7.

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรือ
ถูกเปรียบเทียบปรับโดยทางการ
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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.

เลขานุการต้องบันทึกสาระสาคัญในการประชุม รวมถึงผลสรุป โดยจัดทาเป็นรายงานการประชุม และ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงนามในรายงานการประชุมดังกล่าว

2.

รายงานการประชุมจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเวลาห้าปี

12. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

1.

100

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกนโยบายฉบับนี้ต้องได้รับการลงมติจากคณะกรรมการบริหาร
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นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
(Anti – Bribery and Corruption Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
1.

ภาพรวม (Overview)

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ” (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption) ด้วยเจตนารมณ์ ที่จะต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุ กรูปแบบเพื่ อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส
บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และไม่กระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้และรับสินบนหรือการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการเสนอ รับ หรือจัดเตรียมสินบนในนามของบริษัทฯ
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม กับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นๆ พนักงานของ
บริษัทฯ พึงระลึกเสมอว่าข้อเสนอหรือสิ่งจูงใจใดๆ (ไม่จาเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน) เพื่อให้กระทาการที่ไม่สุจริต
ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเกิ ดความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ อาจถือได้ว่าเป็นการให้และรับสินบน สาหรับการให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองที่พนักงานให้แก่ลูกค้า
ลูก ค้ าในอนาคต ผู้ขาย/ผู้ให้ บ ริก าร (vendor) หรื อที่ ป รึกษานั้ น ถึ งแม้ จะพิ จ ารณาว่าไม่ ขัด ต่อ กฎหมาย ในหลายๆ
เขตอานาจรัฐ แต่ก็อาจเป็นการให้หรือรับสินบนหรือเป็นการจูงใจได้หากเป็นการให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง
ทีม่ ีมูลค่ามากเกินสมควรแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และ/หรือ เป็นการเสนอของขวัญหรือเลี้ยงรับรองให้ ก่อนยื่นทาคาเสนอราคา
หรือประมูลเพื่อโอกาสทางการค้าหรือประโยชน์ทางธุรกิจ ในการนี้ บริษั ทฯ จึงได้กาหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการให้
และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ” ขึ้นเป็น ลายลักษณ์ อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ที่ยึดมั่นในการกาจัดพฤติกรรมการให้และรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการดาเนิน
ธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และ
มีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน
และการคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ
2.

นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น (Anti–Bribery and Corruption Policy)

ห้ามพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง สร้างพันธะ รับ หรือให้การสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในสถานประกอบการของบริษัทฯ ทุกพื้นที่ เว้นแต่เป็นการกระทาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ วัฒนธรรมท้องถิ่น และจารีตทางการค้า
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บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนด“ค านิ ยาม” “หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ” “และแนวทางการปฏิ บั ติ ” เพื่ อ ให้ ก รรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงตัวแทนที่กระทาการในนามของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบการกระทา
ใดๆ ที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ผู้ฝ่าฝืนจะได้รั บการพิจารณาโทษ
ตามแนวทางที่กาหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน (Rule of Employment) ของบริษัทฯ
3.

คานิยาม (Definition)

การคอร์ รั ป ชั่ น (Corruption) หมายถึ ง การใช้ อ านาจหน้ า ที่ หรื อ ต าแหน่ งโดยมิ ช อบ ซึ่ งส่ งผลให้ บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้รับผลประโยชน์หรือมีข้อได้เปรียบเหนือบุคคลหรือองค์กรอื่น
สินบน (Bribe) หมายถึง ข้อเสนอ คามั่นสัญ ญา ค่าตอบแทน การจัดเตรียมค่าตอบแทน การให้ หรือการรับ
สิ่งที่มีมูลค่าโดยเจตนา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังหรือจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึง
บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด เพื่อให้ ปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบั ติใดๆ อันเป็น การฝ่าฝืนและขัดต่ อหน้าที่ท างราชการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือขัดต่อสัญญา หรือภาระผูกพันอื่นใด
การให้และรับสินบน (Bribery) หมายถึง การเสนอ การให้ การรับ การเรียกร้อง หรือ หรือการจัดเตรียมให้
การให้หรือการรับสิ่งที่มีมูลค่า ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังหรือจากบุคคลใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวจูงใจ
ให้ บุ ค คลนั้ น ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ท างราชการ ตามสั ญ ญา หรื อ ตามที่ ได้ รับ มอบหมายใดๆ ซึ่ งเป็ น
การแสวงหาผลประโยชน์ ห รือ ก่ อให้ เกิ ด ข้ อได้ เปรียบโดยมิ ชอบ ทั้ งนี้ ให้ รวมถึงการให้ ค ามั่ น สั ญ ญา หรือ การได้ รั บ
มอบหมายให้เสนอ หรือให้ สิ่งที่มีมูลค่าใดๆ ในทุกกรณี
สิ่งที่มีมูลค่า (Anything of value) หมายถึง ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือรูปแบบอื่นใด ที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ รับ ได้แก่ เงิน เงิน กู้ ค่ าธรรมเนี ยม หุ้ น สิท ธิต ามสัญ ญา ดอกเบี้ ย อสั งหาริม ทรัพ ย์ ทรัพ ย์สิ น ส่วนบุ ค คล หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การให้ของขวัญ การเลี้ยงอาหาร การเลี้ยงรับรอง การช่วยเหลือ
หรือบริจาคตามคาแนะนาหรือแนวทางของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลต่างๆ การท่องเที่ยวและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การให้ส่วนลด การได้รับการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษหรือการได้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงโอกาส
ทางธุรกิจ สินค้า หรือบริการที่ไม่มีเหตุอันควรทางการค้า รวมถึงการจูงใจอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม สิ่งที่มีมูลค่ายังหมายถึง
ข้อเสนอในการจ้างงานตามคาแนะนาหรือแนวทางของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ
พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ (CNS employee) หรื อ พนั ก งาน (Employee) หมายถึง พนัก งานที ่ไ ด้ร ับ เงิน เดือ น
กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนที่กระทาการในนามของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนหรือไม่ได้รับเงินเดือน) บุคคล
ที่ป ฏิบัติง านตามสัญ ญาระยะสั้น หรือ ระยะยาวกับ บริษัท ฯ หรือ บุค คลที่อ ยู่ระหว่า งการยืม ตัว หรือ โอนย้า ยมาจาก
บริษัทอื่น รวมไปถึงผู้เข้ารับการฝึกงาน
เจ้าหน้าที่รัฐ (Public Official) ได้แก่
•

บุคคลที่ดารงตาแหน่งและมีอานาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ ไม่ว่าจะได้รับตาแหน่ง
มาจากการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง จะปฏิบัติหน้าที่ถาวรหรือชั่วคราว จะได้รับค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ มิได้คานึง
ถึงความอาวุโสของบุคคล
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•

บุคคลที่ปฏิบัติงานราชการให้กับประเทศ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
o
o

เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนขององค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ หรือ
สมาชิกของราชวงศ์ (ทั้งที่มีและไม่มีอานาจปกครอง) รวมถึงสุลต่านหรือราชอาณาจักร

องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ (Public international organization) หมายถึง องค์กรที่มีสมาชิกใดสมาชิกหนึ่ง
ดังต่อไปนี้:
•
•
•
•

ประเทศหรือเขตการปกครอง
รัฐบาลของประเทศหรือเขตการปกครอง
องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศอื่นๆ หรือ
สมาชิกที่กล่าวข้างต้นรวมเข้าด้วยกัน
นโยบายนี้ได้กาหนดนิยามของคาว่า “ภาครัฐ” ไว้ดังต่อไปนี้ โดยพนักงานของภาครัฐจะถือเป็น “เจ้าหน้าที่รัฐ”

•
•
•
•

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 100%
กระทรวง คณะกรรมการที่จัดตั้งตามกฎหมาย ตัวแทนหรือหน่วยงานในสังกัด
องค์กรเหนือรัฐ (เช่น ธนาคารกลาง หน่วยงานกากับดูแล ตลาดหลักทรัพย์ กองทุน การเงินระหว่างประเทศ
สหประชาชาติ ธนาคารโลก) และ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่ทาหน้าที่ในนามของประเทศหรือเขตการปกครองต่างๆ

ถึงแม้ว่าบุคคลใดจะเกษียณอายุ ลาออก หรือถูกปลดจากตาแหน่งหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หากบุคคลดังกล่าว
ยังคงมี อิ ท ธิ พ ลจากต าแหน่ งนั้ น ๆ ก็ จ ะถื อ ว่า เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ทั้ งนี้ ให้ พิ จ ารณาด้ ว ยว่า บุ ค คลดั งกล่ า วหรื อ สมาชิ ก
ในครอบครัวยังมีอิทธิพลหรือความเกี่ยวโยงทางการเมืองหรือไม่
4.

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Duties and Responsibilities)
1.

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ มีห น้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติน โยบาย
ต่อ ต้า นการให้แ ละรับ สิน บนและการคอร์ร ัป ชั ่น และมอบหมายอานาจหน้า ที ่แ ละความรับ ผิด ชอบ
ที่เกี่ยวข้อ งให้แ ก่ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน รวมถึงตัว แทนที ่ก ระท าการในนามของ บริษ ัท ฯ
เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสิ นบนและการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
การกากับดูแลกิจการที่ดี (บรรษัทภิบาล) และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้และ
รับสินบนและการคอร์รัปชั่น
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5.

3.

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มี ห น้ า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ แน่ ใจว่ า
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
อย่างถูกต้อง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรับผิดชอบในการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และ
ทบทวนขั้น ตอนการปฏิ บัติงานและแนวทางปฏิ บัติเป็น ระยะ รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาผลการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

4.

พนั กงานของบริษั ท ฯ จะต้องปฏิ บัติ ตามนโยบายต่ อต้านการให้ และรับ สิน บนและการคอร์รัป ชั่น และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทาใดๆ ที่ถือได้ว่าเป็นการละเมิดฝ่าฝืน
นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับพิจารณาโทษตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับการทางาน

5.

พนักงานจะต้องไม่ละเลยเพิกเฉยที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นหรือการกระทาที่เข้าข่าย
การคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)

การใช้บริการบุคคลภายนอก: ตัวกลางและตัวแทน (Use of Third Parties: Intermediaries and Agents)

บริษัทฯ จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการคัดเลือกและติดต่อตัวกลางหรือตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่ม
ธุรกิจใหม่ หรือเพื่ อส่งเสริมสนั บสนุ นการประกอบธุ รกิจปั จจุบั น ทั้ งนี้ บริษั ทฯ ต้อ งดาเนิน การตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริง (due diligence) เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนอย่างเหมาะสม ก่อนขออนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูงและก่อนทาสัญญาหรือข้อตกลงกับบุคคลภายนอก
5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures)
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม
ในกรณี ดั งกล่ าวข้า งต้ น ระดับ ความเข้ม ข้น ในการตรวจสอบอาจขึ้ น อยู่กั บ ตั วบุ ค คล หน่ วยงาน และประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฎหมายจะทาการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อ เท็ จจริงให้ เสร็จสิ้ นก่อ นการท าสั ญ ญาหรือเข้าร่วม
ทาข้อตกลงกับบุคคลภายนอกนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ไว้วางใจได้ว่าบุคคลดัง กล่าวมีความน่าเชื่อถือและปราศจาก
ข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
5.2 การยอมรับข้อตกลงของบุคคลภายนอก (Agreement by the Third Party)
การด าเนิ น การใดๆ กั บ บุ ค คลภายนอกดั งกล่ า ว จะต้ อ งมี ก ารท าข้ อ ตกลงเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรว่ า
บุคคลภายนอกจะไม่มีส่วนร่วมในการให้และรับสิน บนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งโดยปกติจะมีการระบุ
ข้อความไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
6.

ค่าอานวยความสะดวก (Facilitation payments)

การจ่ า ยค่ า อ านวยความสะดวก หมายถึ ง การจ่ า ยเงิน จ านวนเล็ ก น้ อ ย (ซึ่ งในบางเขตอ านาจรั ฐ มั ก ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่รัฐ) เพื่อให้ดาเนินงานธุรการ/กิจวัตรบางประเภทให้สาเร็จลุล่วง เช่น การอนุญาตการตรวจลงตรา (visa)
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บริษัทฯ ห้ามการจ่ายค่าอานวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทาโดยตรงโดยพนักงานหรือ
ทางอ้อ มโดยบุ ค คลภายนอกที่ ก ระท าการแทนบริษั ท ฯ หรื อพนั ก งาน อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ที่ มี ก ารจ่า ยค่ าอ านวย
ความสะดวกโดยมิได้มีเจตนาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ หรือในกรณีที่พนักงานอยู่ในสภาวะถูกคุกคาม
หรือมีความจาเป็นต้องจ่ายค่าอานวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยของตนเองนั้น พนักงานควรรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกากับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า เพื่อรับคาแนะนาและแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
7.

การให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gifts and Entertainment)

นโยบายการให้ แ ละรั บ ของขวั ญ และการเลี้ ย งรั บ รอง (Gifts and Entertainment Policy) ของบริ ษั ท ฯ ได้ ร ะบุ
ข้อกาหนดในการให้และรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองลูกค้า รวมถึงแนวทางในกรณีที่เกินจากวงเงินที่กาหนดต้องขอ
อนุ มัติและปฏิบั ติตามนโยบายการอนุมัติค่าใช้จ่าย (Expense Payment Authorization Policy) ของบริษั ทฯ ด้วย ทั้งนี้
หากเป็ น การให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ การเลี้ ย งรั บ รองเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หรื อ อดี ต เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริหารก่อนในทุกกรณี
8.

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable and Philanthropic Donations)

การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระทาได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการบริจาคเพื่อการกุศลหรือลักษณะ
อื่นใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงในการให้และรับสินบน หรือเป็นการโอนสิ่งที่มีมูลค่าให้
หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใด
9.

การบริจาคทางการเมือง (Political Donations)

พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางการเมืองได้ในนามส่วนบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางองค์กร
สนับสนุนพรรคการเมืองหรือคณะทางานทางการเมืองอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ห้าม
การบริจาคเพื่อพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ รับหรือรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือ
ข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ พนักงาน หรือบุคคลอื่นใดรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ในทุกกรณี
10. การจัดซื้อจัดหา (Procurement)
ห้ามบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เชิญชวน เสนอ จ่ายหรือรับ หรือจัดเตรียมการจ่ายสินบนในรูปแบบต่างๆ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการทาธุรกรรมหรือการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา หากบริษัทฯ
จัดให้มีการเสนอราคาสาหรับสินค้าและ/หรือบริการจากผู้จัดซื้อจัดหา (Supplier) ภายนอก (ทั้งที่มีการแข่งขันและไม่ได้
แข่งขัน) บริษัทฯ ไม่ยินยอมให้มีการให้และรับสินบน การสมรู้ร่วมคิด หรือการคอร์รัปชั่นไม่วา่ รูปแบบใดเพื่อให้ได้มาหรือ
รักษาธุรกิจจากการเสนอราคานั้น บริษัทฯ ไม่รับพิจารณาผู้จัดซื้อจัดหา (Supplier) ผลิตภัณฑ์หรือบริการรายที่กรรโชก
สินบนจากบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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11. ความเสี่ยงของลูกค้า (Client Risk)
ลูกค้าบางรายอาจได้รับการพิจารณาจัดกลุ่มในระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น จากการที่บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริง (due diligence) หรือขยายการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น (enhanced due diligence)
(ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มความสัมพันธ์หรือเป็นการทบทวนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าดังกล่าว อาจรวมถึงการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลในแง่ลบของลูกค้าจากแหล่ งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อถือได้ โดยอาจ
เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น หรือชี้ให้เห็นว่ามีการฟ้องร้องหรือการดาเนินการจากองค์กร
ที่ใช้บังคับกฎหมายหรือหน่วยงานทางการในเรื่องดังกล่าว
หากมีการตรวจพบข้อมูลดังกล่าวในขณะที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการเปิดบัญชี บริษัทฯ จะปฏิเสธการทาธุรกรรมหรือ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า นั้ น อย่ า งไรก็ ต าม หากมี ก ารตรวจพบข้ อ มู ล ในระหว่ า งการทบทวนข้ อ มู ล
อย่างต่อเนื่อง ประเด็นดังกล่าวควรนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Committee: AMLC) เพื่อพิจารณาดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
11.1 ความเสี่ยงจากบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Person Risk: PEP Risk)
บริษัทฯ มีขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer : KYC) โดยให้ลูกค้าระบุว่าลูกค้าหรือ
ตัวการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เป็นหรือเคยเป็น “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)” หรือไม่ ความสัมพันธ์
กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองทาให้มีความเสี่ยงทเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บุคคลที่ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวอาจใช้ อานาจและอิทธิพลของตนในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือครอบครัว และ/หรือ
ผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิด บุคคลดังกล่าวยังอาจใช้ครอบครัวหรือผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดในการปกปิดเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา
อย่างผิดปกติจากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ หรือจากการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองถือเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งท่าน
ต้องพิจารณาอนุมัติในการทาธุรกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องให้ความสนใจกับลูกค้ากลุ่มนี้เป็นพิเศษเพื่อให้
การเคลื่ อ นไหวทางบั ญ ชี ใดๆ สอดคล้ อ งกั บ การท าธุ ร กรรมที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายหรื อ ธุ ร กรรมที่ ส ามารถ
คาดการณ์ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลลูกค้าและตัวการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่
11.2 ความเสี่ยงจากการทาธุรกรรม (Transaction Risk)
บริ ษั ท ฯ ในฐานะที่ เป็ น สถาบั น การเงิ น มี ค วามเสี่ ย งจากการที่ ลู ก ค้ า อาจใช้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ช่ อ งทาง
ในการกระท าผิ ด หรื อ การคอร์ รั ป ชั่ น ตั ว อย่ า งเช่ น (1) ลู ก ค้ า สั่ งการหรื อ สะสมเงิ น ทุ น ผ่ า นบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ใช้
ในการจ่ายสินบน (2) ลูกค้าอาจรับสิน บนมาและนามาฝากไว้กั บบริษั ทฯ (3) การฟอกเงินสิน บนผ่านบัญ ชี
บริษัท ฯ โดยส่วนใหญ่ บริษั ทฯ ไม่มี ข้อมูลเพิ่ม เติมในเรื่องเหล่านี้ จึงอาจเป็น ไปได้ ที่บ ริษั ทฯ ไม่ สามารถแยก
ความแตกต่ า งระหว่ า งบั ญ ชี แ ละธุ ร กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคอร์ รั ป ชั่ น กั บ บั ญ ชี แ ละธุ ร กรรมที่ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักกฎหมายและหลักการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบและระบุธุรกรรมหรือกิจกรรมต้องสงสัย
และสามารถรายงานทันทีที่ตรวจพบเรื่องดังกล่าว ผู้ตรวจพบมีหน้าที่ต้องส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
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นั้นให้ AMLC พิจารณาทบทวนและตรวจสอบ ในกรณีที่ AMLC มีข้อสรุปให้แจ้งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย บริษัทฯ จะแจ้งรายงานไปยังสานักงานป.ป.ง. ภายใน 7 วัน
12. พนัก งานที่ มี ค วามเกี่ย วข้องกั บ เจ้าหน้าที่ รัฐ ลู กค้ า หรือพนั กงานของบริษั ท ฯ (Employees Connected to
Public Officials, Clients or CNS Employees)
บริษัทฯ ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจากัดในการว่าจ้างสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า หรือ
พนั ก งาน เป็ น พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ อย่ างไรก็ ต าม บริษั ท ฯ ควรให้ ค วามสนใจกลุ่ ม บุ ค คลดั งกล่ า วอย่า งรอบคอบ
(เพื่ อ ประโยชน์ บุ ค คลนั้ น และประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ) เพื่ อ ป้ อ งกั น การชั ก น าให้ เกิ ด การคอร์ รั ป ชั่ น ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรือความไม่เหมาะสมอื่นๆ ในการจ้างงาน ทั้งนี้ ให้รวมถึงการว่าจ้างพนักงานประจา โครงการเกี่ยวกับ
การศึกษา การฝึกงาน การจ้างงานชั่วคราว หรือกรณีอื่นๆ
13. การจัดทาบัญชีและการบันทึกบัญชี (Books and Records)
พนัก งานต้อ งมั่น ใจว่าการจัด ทาบัญ ชีและการบัน ทึก บัญ ชีของบริษัท ฯ (รวมถึงการจัดเก็บ เอกสารทาง ธุรกิจ
ในทุกรูปแบบ) มีความถูกต้องและสะท้อนความเป็นจริงโดยมีรายละเอียดประกอบอย่างสมเหตุสมผลทุกรายการ รวมถึง
การจาหน่ายทรัพย์สิน บริษัทฯ เปิดเผยและบันทึกการลงทุน หรือทรัพย์สินทุกกรณี
14. แนวทางปฏิบัติ (Guidelines)
1.

การดาเนินการใดๆ ภายใต้นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ต้องเป็นไปตามแนวทาง
ที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับพนักงาน (Compliance Manual For Employees) จรรยาบรรณธุรกิจ
ของกลุ่มโนมูระ (Code of Ethics of Nomura Group) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หลักการกากับกิ จการ
ที่ ดี (Good Corporate Governance Policy) นโยบายการให้ แ ละรั บ ของขวั ญ และการเลี้ ย งรั บ รอง และ
นโยบายการอนุมัติค่าใช้จา่ ย รวมถึงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด
ที่บริษัทฯ อาจกาหนดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนั กงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.

บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบายเรื่องการให้และรับของขวัญและการเลีย้ งรับรอง และนโยบายการอนุมัติค่าใช้จ่าย
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รับทราบ โดยพนักงานต้องไม่สร้างความสัมพันธ์พิเศษกับลูกค้า อันจะทาให้
การปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานไม่ เป็ น กลางหรื อ การบริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า เกิ ด ความไม่ เสมอภาค พนั ก งาน
ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ที่มีมูลค่ามากหรือรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด จากลูกค้าหรือ
จากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

3.

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ชดั เจนและสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและ
การคอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ ง รวมถึ ง การสรรหาบุ ค คล การอบรมพนั ก งาน การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่งพนักงาน
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4.

บริษัทฯ จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือก่อให้เกิดผลทางลบต่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
รวมไปถึงตัวแทนที่กระทาการแทนบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทฯ
สู ญ เสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ โดยบริษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ อ ย่างเป็ น ธรรมและให้ ค วามคุ้ ม ครองบุ ค คลที่ ป ฏิ เสธ
การคอร์รัปชั่น

5.

เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้พบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรง
กับผู้บังคับบัญชาและแจ้งตามช่องทางที่บริษัทฯ กาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส หากผู้บังคับบัญชา
ได้รับการกล่าวหา ให้แจ้งโดยตรงตามช่องทางที่บริษัทฯ กาหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสเช่นเดียวกัน

6.

บริษัทฯ มีการเปิดเผยและสื่อสารนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ไปยัง กรรมการ
ผู้บริหาร พนัก งาน รวมไปถึงตัวแทนที่กระทาการในนามบริษัท ฯ ลูกค้าของบริษั ทฯ และสาธารณชน
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

15. การทบทวน (Review)
การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายและภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ
บริษัทฯ และพนักงาน กรณีที่พบการเสนอหรือเชิญชวนที่เกี่ยวข้องกับสินบน การกระทาที่ต้องสงสัยว่าเป็นการให้และ
รับ สิน บน หรือ การกระทาที่มีแนวโน้ม เป็น การฝ่า ฝืน นโยบายนี้ พนัก งานควรแจ้งต่อ ฝ่า ยกฎหมายในทัน ที เพื่อให้
มีการพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบความผิด หรือต้องแจ้งรายงานต่อหน่วยงานทางการหรือองค์กร
ที่ใช้บังคับกฎหมายหรือ ไม่ นอกจากนี้ พนัก งานยังสามารถแจ้งรายงานผ่านช่อ งทางการแจ้งเบาะแสทางโทรศัพ ท์
(รายละเอียดตามที่กาหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแส)
ฝ่ายบริห ารความเสี่ยงต้องทบทวนและแก้ไขนโยบายนี้ตามความจาเป็นเหมาะสม อย่างน้อยทุกๆ 12 เดือ น
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดทางกฎหมาย
16. การปรับปรุงและการยกเลิก (Alteration and Abolition)
การปรับปรุงและการยกเลิกนโยบายนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
17. การฝึกอบรม (Training)
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องจัดฝึกอบรมเรื่องการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
แก่พ นัก งานอย่า งสม่าเสมอ บริษัท ฯ ต้อ งเก็บ การบัน ทึก การเข้า ร่วมอบรมตามข้อ กาหนดใน “การเก็บ และรัก ษา
ข้อ มูล ทางบัญ ชี ” ของบริษัท ฯ ทั้งนี้ การให้และรับ สิน บนและการคอร์รัป ชั่น เป็น เนื้อ หาส่วนหนึ่งของการฝึก อบรม
พนักงานใหม่และการจัดการอบรมต่อเนื่อง
18. วันที่ใช้บังคับ (Effective Date)
นโยบายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560
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นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism and
Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing (AML/CTPF))
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บทนา
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ตระหนั ก ถึ งหน้ า ที่ แ ละจรรยาบรรณ
ในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยบริษัท
มีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทเป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สานักงาน ปปง.
และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
บริษัทได้กาหนดนโยบายลาดับรอง และมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น อันได้แก่ นโยบายในการรับ
ลูกค้า มาตรการในการบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และกากับดูแล
ให้ บุ ค ลากรภายในองค์ ก รต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย มาตรการและแนวทางปฎิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากบริษัทในฐานะสถาบันการเงิน ต้องกาหนดให้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่บริษัทจะต้องให้ความสาคัญ มุ่งมั่นในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง มีหน้าที่และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้างต้น บริษัทจึงได้กาหนดให้มีนโยบายในการรับลูกค้า
การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และกาหนดหลักปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อันเป็นกระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบมิให้หน่วยงานตนเป็นแหล่งฟอกเงินหรือ
แหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งสอดคล้องรองรับตามกฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจะทาหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

109

การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2560

2.

หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย
2.1 คณะกรรมการบริ ห ารได้ ให้ ค วามส าคั ญ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่ อ ต้ า น
การสนั บ สนุ น ทางการเงิน แก่ การก่ อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ มี อานุ ภ าพท าลายล้างสูง และ
ก าหนดให้ พ นั ก งานต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ระเบี ยบวิ ธี ป ฏิ บั ติ ของบริษั ท ข้ อ ก าหนด กฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2 บริ ษั ท ก าหนดให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาธุ ร กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิ น (Anti-Money Laundering Committee : AMLC) ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และฝ่ายกฏหมายเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ
สานักงาน ปปง.
2.3 คณะกรรมการบริห ารให้ค วามสาคั ญ ในการกาหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ ยงในการฟอกเงิน และ
การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัท
2.4 คณะกรรมการบริหารให้ความสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
2.5 คณะกรรมการบริหารกาหนดให้มีคาสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน ที่ สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วย
การป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่สานักงาน ปปง. ประกาศกาหนด

3.

นโยบายการรับลูกค้า

บริษัทได้กาหนดกระบวนการสร้างหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมกับ ลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า
และผู้ดาเนินการแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยต้องได้รับข้อมูลของลูกค้า
ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดาเนินการแทน เพื่อให้สามารถดาเนินการพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้าได้ และตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้ากับบัญชีรายชื่ อที่มีความเสี่ยงตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือ
เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4.

การพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้า

บริษัทได้กาหนดประเภทลูกค้า รวมถึงประเภทของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริงและผู้มีอานาจควบคุม โดยให้ลูกค้า
เป็นผู้แจ้งและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและหลักฐานในการระบุตัวตน และ
ดาเนินการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด
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5.

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกาหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง ที่ เหมาะกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า
ตามมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
มาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
5.1 บริษัทกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง เพื่อให้ทราบระดับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล
และหลักฐานการแสดงตนให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของลูกค้า
5.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้มข้นมากกว่าปกติ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ หรือลูกค้าที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและการก่อการร้าย และ
กาหนดวิธีการเฝ้าระวังและติดตามการทาธุรกรรมของลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5.3 บริษัทกาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง การทบทวนข้อมูลและข้อเท็จจริงซึ่งต้องทาการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
ระดั บ สู ง หากพบข้อ เท็ จ จริ งที่ เสี่ ยงต่ อ การฟอกเงิน หรือ สนั บ สนุ น ทางการเงิน แก่ ก ารก่ อ การร้า ยและ
การแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง บริ ษั ท จะพิ จ ารณาตรวจสอบเพื่ อ ปฏิ เสธการสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า หรือ หากต้ อ งสร้า งความสั ม พั น ธ์ บ ริ ษั ท จะพิ จ ารณารายงานเป็ น ธุ รกรรมที่ มี
เหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง.
5.4 บริษัทกาหนดให้มีมาตรการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินความสัมพันธ์และติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง
6.

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารเข้ า ถึ งฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ในการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ตาม
ที่กฎหมายกาหนด เช่น ข้อมูลของบุคคลผู้กระทาความผิดมูลฐาน หรือผู้กระทาความผิดฐานฟอกเงิน รายชื่อบุคคลที่มี
สถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ รายชื่อของคณะบุคคลซึ่งประกาศภายใต้มติ ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ ง
สหประชาชาติกาหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็นการก่อการร้าย เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

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

การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
8.1 บริษัทได้กาหนดให้มีวิธีการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไข
และข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8.2 บริษัทให้ ความสาคัญในการพิจารณาเพื่อพัฒนาระบบหรือวิธีการเพื่ อช่วยในการรายงานธุรกรรมที่ มี
เหตุอันควรสงสัยทันเวลา และสามารถตรวจสอบพบร่องรอยของธุรกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยได้
8.3 บริษัทได้มีการกาหนดลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างน้อยตามแนวทางปฏิบัติที่สานักงาน
ปปง.และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
8.4 บริษัทจะระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะทาให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทได้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อสานักงาน ปปง.

9.

การเก็บรักษาข้อมูล
9.1 บริษัทกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตนหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของ
ลูก ค้ า ตั วแทน คู่ ค้ า หรือ ผู้ด าเนิ น การแทน ที่ ใช้ ในการท าความรู้จั ก ตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดาเนินการแทน
9.2 บริษัทกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตนหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของ
ลูก ค้ า ตั วแทน คู่ ค้ า หรือ ผู้ด าเนิ น การแทน ที่ ใช้ ในการท าความรู้จั ก ตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดาเนินการแทน

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทางการสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกาหนด กฎหมายและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
10. การจัดทา ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน
บริษัทกาหนดให้มี ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับ นโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามแนวทาง
ปฏิบัติที่สานักงาน ปปง. ประกาศกาหนด
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การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดต่างๆ จานวน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 ขึ้นในพุธวันที่ 26 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
•

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยดาเนินการจัดการประชุม และปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียม และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ น
ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้ง
เสนอชื่อกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

•

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุ่ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งตั้ งอยู่ใ กล้ กั บ ส านั ก งานใหญ่ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ อ านวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนอย่างเต็ ม ที่ พร้ อ มทั้ งด าเนิ น การจัด ส่ งหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งแสดงรายละเอี ยด
การจัดประชุม วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์ และวิธีป ฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ น และข้อมู ลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่ อ
การพิ จ ารณาในแต่ ละวาระ โดยมี เอกสารส าคั ญ ที่ บ ริษั ท ฯ จั ดส่ งไปพร้อ มหนั งสือ เชิญ ประชุม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น
ประจาปีครั้งที่ 1/2560 ดังนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559
(2) ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
(3) ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
(4) วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
(5) ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(6) นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(7) ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(8) แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (CNS Convention Center)
(9) หนังสือมอบฉันทะ
(10) รายงานประจาปี 2559
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•

บริ ษั ท ฯ เผยแพร่ ห นั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มเอกสารส าคั ญ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น บนเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท ฯ
(www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษั ทฯ ไม่ สามารถเผยแพร่ห นั งสื อเชิ ญ ประชุ มผู้ ถือ หุ้ น ล่วงหน้ าเป็น เวลา 28 วัน ก่ อนวัน ประชุม ผู้ถื อหุ้ น ได้
เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน
กรรมการที่ลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 จานวน 1 ท่าน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีครั้งที่ 1/2560

•

บริษัทฯ ไม่มีการกระทาใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่จากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมาย
กาหนดเท่านั้น ไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย และไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมู ลสาคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน รวมถึงไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม

2.

การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 ขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
•

บริษัทฯ ได้นาเทคโนโลยีระบบอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (Smart ID Card Reader) มาใช้ในการลงทะเบียน
ผู้ถื อ หุ้ น และระบบบาร์โค้ ด (Barcode) มาใช้ ในการนั บ คะแนนและแสดงผล เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น การประชุ ม
สามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา

•

บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการทุกท่านและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดในสายงาน
การเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งบันทึกผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม ดังนี้
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คณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 11 ท่าน (ไม่มีกรรมการที่ลาประชุม)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้า
ซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
ผู้บริหารสูงสุดในสายงานการเงิน
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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•

บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายจากบริ ษั ท เบเคอร์ แอนด์ แม็ ค เค็ น ซี่ จ ากั ด ซึ่ งมี ค วามอิ ส ระ เป็ น
ผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

•

บริ ษั ท ฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งวิ ธี ก ารในการออกเสี ย งลงคะแนนและการนั บ คะแนนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น
ในแต่ ล ะวาระการประชุ ม โดยใช้ ใบลงคะแนนที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ ณ ตอนลงทะเบี ย น โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารแจ้ ง
ผลการลงคะแนนและจานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมในทัน ที
ก่อนการประชุมในวาระถัดไป

•

สาหรับ วาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุ คคล
ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน

•

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามในแต่ละวาระการประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
พร้อ มทั้ งมอบหมายให้ ผู้ ที่ รับ ผิ ด ชอบตอบข้อ ซั ก ถามอย่า งครบถ้ วนและเท่ าเที ยมโดยไม่ ค านึ งว่าผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น
จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยมีระยะเวลาการประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง

3.

การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 ขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียดการจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
•

เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือ
ซักถาม คาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง อย่างไร
รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่มีกรรมการที่ลาประชุมในการประชุมครั้งนี้

•

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมซึ่งระบุผลการลงคะแนนในแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

•

บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2560

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 ขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียดการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
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•

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งกาหนดการประชุมให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น พร้อมแสดงระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ
ที่เพี ยงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษั ทฯ (www.nomuradirect.com)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 หรือ 21 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถเผยแพร่ ห นั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ า เป็ น เวลา 28 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เวลาระยะหนึ่งในการพิจารณาสรรหา
บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกจานวน 1 ท่าน ซึ่งการลาออกมีผล
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560

•

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม

2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 ขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
•

บริษัทฯ ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุมที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่ม วาระ
การประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ นอกเหนือจากที่ กาหนดไว้ในหนังสือเชิญ ประชุม และไม่มี การแจก
เอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

•

สาหรับ วาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุ คคล
ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน

3.

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2560 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด และบริษัทฯ ดาเนินการให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้
•

บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

•

บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
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•

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 ของกรรมการ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของกรรมการ และของผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร พร้อมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

4.

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ในปี 2560 ไม่ มี ก รรมการที่ มี ส่ ว นได้ เสี ยและกรรมการที่ เป็ น บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น ลงคะแนนเสี ยงในวาระ
การพิ จ ารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ซึ่ งบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารบั น ทึ ก ไว้ ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และบริษัทฯ ดาเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ดังนี้
•

บริษัทฯ มีนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงในระหว่างปี 2560 โดยแสดงเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อป้องกัน
มิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษั ทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยกาหนดให้ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ และจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากรายการนั้นอยู่ในอานาจที่ฝ่ายจั ดการ
สามารถทาได้ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน”

•

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ทุกเดือ นและเมื่อมี การเปลี่ยนแปลง เพื่ อรายงานการมีส่วนได้ เสี ยของ
กรรมการและบุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น ตามข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และส านั ก งาน ก.ล.ต. ให้ กั บ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทันทีก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และกาหนดให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1.

การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2560 บริษัทฯ กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

•

บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับของกลุ่มโนมูระ
ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) โดยครอบคลุมประเด็นที่สาคัญต่างๆ
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
โอกาสทางธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมู ลความลับ การปฏิบั ติต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเอกสาร ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคม
การยึด ถื อหลั ก สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ความสั ม พั น ธ์ที่ ดี งามระหว่างประเทศ นโยบายด้ านสื่ อ สาธารณะ การลงทุ น
ของพนักงาน การรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม การคุ้มครองผู้รายงานหรือ
ผู้แจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน โดยสามารถดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ”
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•

บริษัทฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ
โดยก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานอ่ า นทบทวน ท าความเข้ า ใจ และด าเนิ น การยื น ยั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระที่กาหนดไว้เป็นประจาทุกปี

•

บริษัทฯ กาหนดนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษั ทฯ (www.nomuradirect.com)
และยังกาหนดให้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายนี้ตามความจาเป็นเหมาะสม อย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน เพื่อให้
สอดคล้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิจ กฎระเบี ยบ ข้อ บั งคับ และข้อ กาหนดทางกฎหมาย โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น”

•

บริษัทฯ กาหนดวิธีปฏิบัติในการดาเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลูกค้าสามารถแจ้ง
ข้อ ร้องเรี ยนได้ ที่ ฝ่ายก ากั บ ดู แล ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ 02-287-6860-5 หรื อแจ้งผ่ านทางไปรษณี ย์ หรื อ
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.nomuradirect.com) อนึ่ ง เมื่ อ ลู ก ค้ า มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ฝ่ า ยก ากั บ ดู แ ล
จะดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน โดยหาข้อเท็จจริงและดาเนินการหาข้อยุติรวมถึงติดต่อและรายงาน
ความคืบหน้าของการดาเนินการให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน และ
รายงานการดาเนินการทุกระยะเวลา 30 วัน จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ และเมื่อได้ข้อยุติ จะแจ้งผลของข้อยุติ
และการแก้ ไขปั ญ หาข้อ ร้อ งเรียนให้ ผู้ ร้อ งเรี ยนทราบภายใน 7 วัน นั บ ตั้ งแต่ วัน ถั ด จากวั น ที่ มี ข้อ ยุติ รวมทั้ ง
หามาตรการในการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

•

บริษัทฯ กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นช่องทางให้ พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือบุคคลภายนอก
(ผู้แจ้งเบาะแส) แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กาหนด พร้อมทั้ง
เผยแพร่ ไว้ ในเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท ฯ (www.nomuradirect.com) โดยสามารถดู รายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ได้ ในหั วข้ อ
“นโยบายการแจ้งเบาะแส”

•

บริษัทฯ จัด สถานที่ทางานให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่
พนักงาน พร้อมทั้งกาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) เล็ งเห็ น ถึ งความส าคั ญ ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทางาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม การปฎิบัติงาน
ของพนักงานทุกคนล้วนมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ดังนั้น จึงต้องคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไป
กับ การปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ เสมอ บริ ษั ท ฯ จึ งก าหนดนโยบายสิ่ งแวดล้ อ มความปลอดภั ย และอาชี วอนามั ย
ในการทางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. พนั ก งานทุ ก คน ต้ องค านึงถึ งความปลอดภั ยของตนเอง เพื่ อ นร่วมงาน ตลอดจนทรัพ ย์สิ น ของบริษั ท ฯ
เป็ น ส าคั ญ ตลอดเวลาที่ ป ฏิ บั ติ งาน และมี จิต ส านึ ก และความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม โดยลดการใช้
พลังงานสิ้นเปลือง ตลอดจนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. พนักงานทุกคน ต้องดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทางาน มีการรักษา
สภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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3. พนักงานทุกคน มีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน และวิธีการปฏิบัติงาน
ให้ ป ลอดภั ย พนั ก งานทุ ก คนจะไม่ เพิ ก เฉยในกรณี ที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ อุ บั ติ ภั ย ใดๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน โดยจะให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว และ
เต็มความสามารถ รวมทั้งมีส่วนช่วยในการค้นหาสาเหตุและกาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข เพื่อป้องกัน
การเกิดซ้า
4. พนั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ยบว่าด้ วยความปลอดภั ย อาชีว อนามั ยและสภาพแวดล้ อ ม
ในการทางานอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
6. บริ ษั ท ฯ จะให้ ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร ทั้ ง งบประมาณ เวลา บุ ค ลากร และทรั พ ยากรที่ เกี่ ย วข้ อ ง
อย่างเหมาะสมในการด าเนิ น การตามระบบการจัด การด้ านสิ่ งแวดล้ อม ความปลอดภั ย อาชีวอนามั ย
ในการทางาน
•

บริษัทฯ กาหนดนโยบายทางด้านข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมแนวทางดาเนินการตามกฎหมายด้านลิขสิทธิ์และ
ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา โดยกาหนดให้ ค อมพิ วเตอร์ทุ กเครี่อ งของบริษั ท ฯ ใช้ซอฟต์แวร์ที่ มี ลิขสิ ทธิ์ ถูก ต้อง และ
กาหนดให้พนักงานห้ามทาซ้าหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์

•

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งที่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยสามารถ
ดูรายละเอียดการดาเนินการของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่ อความยั่งยืนของ
องค์กร”

•

บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้


ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึง
การสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ
มีค วามจ าเป็ น ต้ องใช้เงิน ทุน เพื่ อ ขยายกิ จการ หรือกิ จกรรมที่ สาคั ญ อื่ น ๆ แต่ทั้ งนี้ การจ่ายเงินปั น ผล
ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูรายละเอียดสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “หมวดที่
1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”



ลูกค้ า: บริษั ทฯ มุ่งเน้ นการให้บ ริก ารโดยยึดลูก ค้าเป็ นศู นย์กลาง โดยน าเสนอผลิตภั ณ ฑ์ และบริการ
ทางการเงิน และการลงทุน ที่ มี คุณ ภาพและมี ความหลากหลายสอดคล้ องกับ ความต้อ งการของลู กค้ า
ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดี
กับลูกค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และรักษาความลับของลูกค้า
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2.



พนั ก งาน: บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ในความส าคั ญ ของพนั ก งานว่ า เป็ น ทรั พ ยากรอั น มี ค่ า สู งสุ ด ที่ จ ะน า
ความส าเร็ จ มาสู่ บ ริ ษั ท ฯ โดยมุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ กั บ พนั ก งานอย่ า งเท่ า เที ย มกั น เป็ น ธรรม และ
ให้ ผ ลตอบแทนที่ เหมาะสม พนั ก งานมี ส ภาพแวดล้ อ มการท างานที่ ดี สะอาด และปลอดภั ย ยึ ด ถื อ
หลักสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันในโอกาสการทางาน บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม การพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ความชานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ และความรู้ทั่วไป รวมถึง
ทักษะต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานทุกระดับให้มีศักยภาพในการทางานที่เหมาะสม
กับตาแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการทางาน พร้อมทั้งส่งเสริมการทางานเป็นทีม



อุตสาหกรรม: บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และ
ยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน และตามข้อตกลงของสมาชิก และแข่งขันภายใต้กฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย



สังคม: บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม การทานุบารุงศาสนา การจัดให้มี
แนวทางในการต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด



คู่สัญ ญา: บริษัทฯ มุ่งเน้น การปฏิบัติต่อคู่สัญ ญาอย่างเป็นธรรม และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บริษัทฯ กับคู่สัญญา



เจ้ าหนี้ : บริ ษั ท ฯ มุ่ งเน้ น การปฏิ บั ติ ต่ อ เจ้ า หนี้ ทุ ก กลุ่ ม อย่า งเสมอภาคและเป็ น ธรรม รวมทั้ งยึ ด มั่ น
ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้



ทางการที่ มีอานาจควบคุ มการประกอบธุรกิจ: บริษั ทฯ มุ่ งเน้น การปฏิ บัติ ตามกฎหมาย กฏเกณฑ์
ข้อบังคับ และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อทางการเป็นอย่างดี

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายและข้อมูลที่สาคัญ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทราบ ในรายงานประจาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท >
ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์ ” ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและทั่วถึง พร้อมทั้งเปิดเผย
นโยบายที่สาคัญรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระบนระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานรับทราบและ
ปฏิ บั ติ ต าม นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยัง เผยแพร่ ข้อ มู ล ที่ ส าคั ญ ตามที่ ก าหนดโดยตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ฯ ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ กาหนดให้พนักงานรับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ เป็นประจาทุกปีผ่านระบบ
อินทราเน็ตของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยรายงานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ ความยั่ งยื น ขององค์ ก ร ในรายงานประจ าปี
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร”
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
โดยเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com)
ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์” ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
รายงานประจาปี
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ประวัติองค์กร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ
นโยบายการแจ้งเบาะแส
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่ อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรประจาปี
ข้อบังคับบริษัทฯ
หนังสือบริคณห์สนธิ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
งบการเงินรายไตรมาส และคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
งบการเงินประจาปี และคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่สาคัญ
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•

ข้อมู ลติด ต่อนั กลงทุน สัม พัน ธ์ ซึ่งมี หน้ าที่ดู แลการให้ข้อมู ลข่าวสารที่ส าคั ญ ของบริษัท ฯ ตอบข้อซักถาม และ
เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:

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

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามแนวทางที่กาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานั กงาน ก.ล.ต. ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
ของบริษัทฯ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
จานวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินประจาปี และคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

•

บริษัทฯ มีกรรมการจานวน 10 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์มาเป็นเวลานาน


แบ่งเป็น กรรมการเพศชายจานวน 8 ท่าน และกรรมการเพศหญิงจานวน 2 ท่าน



ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายในจานวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระ
จานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่าง
อิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่กาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน



สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
แต่ ล ะท่ านได้ ในหั วข้ อ “รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ กรรมการ ผู้ บ ริห าร ผู้ มี อ านาจควบคุ ม และเลขานุ ก าร
บริษัทฯ”
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•

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

•

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจานวน สัดส่วน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว เหมาะสมกับ
ขนาดกิจการและมีสัดส่วนการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม โดยกรรมการมีพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์
ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า

•

แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ดี ประธาน
กรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถและมี ป ระสบการณ์ โดยตรงในธุ รกิ จของบริ ษั ทฯ มาเป็ น
ระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด อีกทั้งการตัดสินใจในการบริหารงานสาคัญของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริห าร ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการบริห ารจานวน 5 ท่ าน ไม่ ใช่ ก รรมการบริห ารท่ านใด
ท่านหนึ่งมีอานาจตัดสินใจเพียงท่านเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
กรรมการบริ ษั ท ฯ จะกระท าภายใต้ ม ติ ของคณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ส าคั ญ อย่า งโปร่ งใส มี จ รรยาบรรณ
เป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่ วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน กรรมการบริหารแต่ละท่านมีอานาจ
ในการตัดสินใจตามขอบเขตอานาจที่คณะกรรกมการบริหารอนุมัติ

•

ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่
ได้”
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 คณะกรรมการซึ่งไม่รวม
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 มีจานวน 4 ท่าน ซึ่ง
รวมกรรมการที่ลาออกตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 จานวน 1 ท่าน ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งเหลือน้อยกว่า
2 เดือน
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ
และวาระกรรมการเหลื อ น้ อ ยกว่ า 2 เดื อ น การเลื อ กตั้ งกรรมการบริ ษั ท ฯ ให้ ก ระท าโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือ กตั้งกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระในปีนี้จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ ล าออกดั งกล่ าว ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เลื อ กตั้ งกรรมการเดิ ม ทั้ ง 3 ท่ าน กลั บ เข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และมีมติเลือกตั้งกรรมการรายใหม่เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
ดังกล่าว
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•

คณะกรรมการบริษัทฯ คานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นสาคัญ จึงกาหนดให้
มีการพิจารณาการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียดรอบคอบ ว่ามีผลกระทบต่อ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ไม่ และจะก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นหรื อ ความไม่ เป็ น กลาง
ในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือไม่
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดารงตาแหน่งเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และไม่มีกรรมการบริหารท่านใด
ที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง ดังนั้น จานวนและ
ลั ก ษณะธุ รกิ จ ที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ านด ารงต าแหน่ ง จึ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ก รรมการบริษั ท ฯ
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

•

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเลขานุการบริษัท ฯ โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษั ทฯ ดูแล
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทาทะเบียนกรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของเลขานุการบริษัทฯ
ได้ในหัวข้อ “เลขานุการบริษัท”

2.

คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

•

คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ฉ) คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
•

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมี ขอบเขตหน้ าที่ ความรับผิดชอบและขั้น ตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่ อให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

•

สามารถดูจานวนครั้งการจัดประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ในหัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ”
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•

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้


การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้ บ ริ ห าร โดยเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนของกรรมการต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้ นอนุมั ติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็ น
ผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร”



การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่ อ ด ารงต าแหน่ งกรรมการและผู้ บ ริ ห าร รวมทั้ งคั ด เลื อ กบุ ค คลตามกระบวนการสรรหา
ที่ได้กาหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”

3.

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

•

บริษัทฯ กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน โดยสามารถ
ดูรายละเอียดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

•

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของบริษัทฯ
ซึ่งนาเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร และจัดให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ รั บ ทราบแผนการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รายงานปั ญ หา และหารือ ร่ วมกั น เพื่ อ ก าหนดแนวทางแก้ ไข
ผ่านการจัดประชุมผู้บริหารส่วนงานและพนักงานเป็นประจาทุกเดือน รวมถึงผ่านระบบการสื่อสารภายในของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกในการกากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามแผนงาน

•

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับดูแล
กิจ การที่ ดี ภ ายในบริษั ท ฯ เพื่ อให้ การด าเนิ น ธุ รกิ จของบริษั ท ฯ มี ค วามเจริญ เติ บ โตอย่างต่ อ เนื่ องและมั่ น คง
ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนี้


ก าหนดนโยบายการก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี โดยสามารถดู ร ายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ได้ ในหั วข้ อ “นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี”



กาหนดนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น”
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•

•



กาหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
หัวข้อ “นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง”



นาจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่ม โนมูระมาใช้กับ บริษั ทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ในหัวข้อ
“จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ”



มอบหมายให้ฝ่ายกากับ ดูแลมีหน้าที่ในการกากับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพิ จ ารณาเรื่ อ งความขั ด แย้งของผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบ
เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้


กาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน”



กาหนดให้การทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของทางการและจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด



กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ทุ ก เดื อ นและเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง เพื่ อ รายงานการมี ส่ วนได้ เสี ยของกรรมการและบุ ค คล
ที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน



กาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ลงคะแนนเสียงในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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
การปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ ดังนี้


มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความอิสระในการปฏิบั ติหน้ าที่ตรวจสอบมีห น้าที่ในการดู แล
การปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี



ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทาการประเมินความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน เพื่อกาหนดขอบเขต ระยะเวลา และ
จ านวนพนั ก งานที่ เหมาะสมในการตรวจสอบ ปฏิ บั ติ งานการตรวจสอบโดยเป็ น ไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน และนาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ
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•

•

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้


จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง”



จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ที่ทาหน้าที่กาหนดความเสี่ยงที่สาคัญของฝ่ายงานต่างๆ



จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



ให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น



ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งประจ าปี และข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ งความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้
จะน าเสนอต่ อคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงเพื่ อ พิ จ ารณา และน าเสนอต่ อคณะกรรมการบริห าร
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจาปี โดยสามารถ
ดู ร ายละเอี ย ดการบริ ห ารความเสี่ ยงประจ าปี 2560 เพิ่ ม เติ ม ได้ ในหั ว ข้ อ “การควบคุ ม ภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง”

คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือ
บุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขต
ที่กาหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแส”

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ดังนี้
•

รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

•

รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคลและทั้งคณะประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

•

รับทราบผลการกากับดูแลประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

•

ทบทวนและอนุมัตินโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพัน ธ์ 2560 เพื่อให้
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

•

รับทราบผลการยอมรับจรรยาบรรณธุรกิจประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

•

รับทราบผลกระทบของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล และกาหนดนโยบายและ
คาสั่งการในเชิงป้องกันและควบคุมดูแลเพื่อมิให้มีการกระทาที่ผิดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่
26 เมษายน 2560

•

ทบทวนและอนุ มั ติ น โยบายการลงทุ น ส าหรับ ปี 2561 เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ งหาคม 2560 เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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•

ทบทวนและอนุมัตินโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

•

ทบทวนและอนุ มั ติ พั น ธกิ จ วิสั ยทั ศ น์ และค่ า นิ ยมหลั ก ของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2560 เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

•

ทบทวนและอนุมัตินโยบายดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ


นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น



นโยบายการบริหารความเสี่ยง



นโยบายการให้และรับของขวัญและเลี้ยงรับรอง



นโยบายด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง



นโยบายรองด้ านการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่ อต้ านการสนั บ สนุ น ทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

•

รั บ ทราบผลการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ ว ยตนเอง และผลการประเมิ น ความเสี่ ย งทางด้ า นการทุ จ ริ ต การให้
และรับสินบน และการคอร์รัปชั่น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

4.

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

•

บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

•

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถ
จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง

•

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

•

เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทาหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งให้
กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล
ก่อนการประชุม

•

กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ ภายในขอบเขตที่กาหนด

•

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนได้
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•

หากมีวาระใดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเชิญผู้บริหาร
ของฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะผู้ รับ ผิ ด ชอบโดยตรง และเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ท าความรู้จั ก กั บ ผู้ บ ริห ารของหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย

•

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เชิญ ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก เพื่อชี้แจงและให้ความเห็น
เกี่ยวกับคดีความของบริษัทฯ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

•

ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนาเสนอวาระการประชุมและ
กรรมการสามารถจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทั่วถึงกัน และส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและสร้างสรรค์ในทุกวาระการประชุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวม
ต่อบริษัทฯ

•

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจัดการประชุมระหว่างกันเองเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีกรรมการบริหาร
ร่วมด้วย และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมกราคม 2561
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ คานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นสาคัญ โดยจัดให้
มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ งคณะและรายบุ ค คล รวมถึ งก าหนดให้ มี ก ารพิ จ ารณา
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาร่วมกัน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางปรับปรุงการทางานในปีต่อไป
บริษัทฯ มีห ลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิ บัติห น้าที่ประจาปี 2560 ของกรรมการบริษั ทฯ ทั้งคณะและ
รายบุคคล จานวน 6 หัวข้อ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคลประจาปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าปี 2559 โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประเมินผลประจาปี 2560 จานวน 10 ท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยของการประเมิน ดังนี้
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การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะประจาปี 2560 เท่ากับร้อยละ 99.23
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 จากร้อยละ 96.20 ในปี 2559 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในหัวข้อที่ (5) ความสัมพันธ์กับ ฝ่ายจัดการ
คือ ร้อยละ 100.00 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.36 ในปี 2559 และค่าเฉลี่ยต่าที่สุดในหัวข้อที่ (2) บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 98.45 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94.70 ในปี 2559
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล
ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลประจาปี 2560 เท่ากับร้อยละ
98.90 เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 3.06 จากร้อ ยละ 95.84 ในปี 2559 โดยมี ค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ดในหั วข้อที่ (1) โครงสร้างและ
คุณ สมบั ติ ของคณะกรรมการ คื อ ร้อ ยละ 100.00 ซึ่งเพิ่ มขึ้น จากร้ อยละ 97.73 ในปี 2559 และค่าเฉลี่ยต่าที่ สุ ด
ในหัวข้อที่ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 96.56 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.18
ในปี 2559
6.

ค่าตอบแทน

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษั ท ฯ และกรรมการตรวจสอบในอั ต ราที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัท
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ โดยพิจารณา
จากความรับผิดชอบในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนผู้บ ริห ารในอุต สาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมี การจ่ายผลประโยชน์ อื่นๆ ซึ่งเป็ นสวัส ดิการ
พนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ) สวัสดิการ
เงินกู้สาหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
7.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

•

บริษั ท ฯ สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการและพนั ก งานในทุ ก ระดั บ เข้ าอบรมพั ฒ นาความรู้ กั บ วิ ท ยากรทั้ งภายในและ
ภายนอกที่มีความรู้และความชานาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพนักบัญชี สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดอบรมขึ้นภายในองค์กร โดยมีบุคลากรในฝ่ายงาน
ที่ เกี่ ยวข้ อ งเป็ น ผู้ บ รรยาย และยังได้ เชิ ญ บุ ค ลากรผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จากภายนอกมาเป็ น ผู้บ รรยายเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ
พนักงาน
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ในปี 2560 กรรมการมากกว่า ร้ อ ยละ 75 ของจ านวนกรรมการทั้ งคณะ ได้ เข้า อบรมหลั ก สู ต รที่ ส นั บ สนุ น
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
ได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ”
•

บริษั ท ฯ มี น โยบายส่ งเสริม ให้ ก รรมการพั ฒ นาความรู้อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการฝึ ก อบรมที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

•

บริษั ทฯ กาหนดให้ ฝ่ายทรัพ ยากรบุคคลจัดท า “คู่มื อกรรมการ” เพื่ อมอบให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิ บัติหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสรุป ข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจ บริการ นโยบายและขั้น ตอน
การปฏิบัติงานที่สาคัญให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ งใหม่ เพื่อช่วยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มีความเข้าใจ
ในกิจการของบริษัทฯ ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คู่มือกรรมการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติของกรรมการ การรักษาสิทธิและการจัดประชุมผู้ถือหุ้ น
คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในระหว่างปีจานวน 2 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบคู่มือกรรมการ
พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สาคัญให้กับกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งใหม่ทั้ง 2 ท่าน เรียบร้อยแล้ว
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คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการพิ จ ารณารายชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์แ ละอั ต รามาร์ จิ้ น เริ่ ม ต้ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ อนุ ญ าตให้ ลู ก ค้ า ซื้ อ ในบั ญ ชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
(ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ช) คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจานวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายชินยะ โยโกยาม่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ:
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ฯ ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีม ติเลื อกตั้งนายชินอิจิ มิซูโน เป็นกรรมการบริษั ท ฯ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ แทนนายทาเคชิ
นิชิดะ ผู้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560
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ทั้งนี้ นายชินอิจิ มิซูโน ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2561 รั บทราบการลาออกของนายชินอิจิ มิซู โน กรรมการ จากการเป็น กรรมการบริษั ท ฯ ซึ่ งการลาออกมีผลตั้งแต่วัน ที่
16 มีนาคม 2561 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุค คลซึ่งมีคุ ณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนนายชินอิจิ มิซูโน

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายชินยะ โยโกยาม่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการ 2 ใน 5 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่ งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

2.

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ ในการทานิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทฯ

3.

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.

กรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
4.1 มี ส่ วนได้ เสี ยไม่ ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้ อ มในสั ญ ญาใดๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท าขึ้ น ระหว่า งรอบปี บั ญ ชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
4.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยระบุจานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
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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
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

2.

เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ฯ และประชุม ผู้ ถื อหุ้ น ของบริษั ท ฯ รวมถึ งควบคุ ม การประชุ ม
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

3.

เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.

ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. ที่ ก าหนดให้ มี จ านวนกรรมการอิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้ งหมด และต้ อ งมี จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

(ข) คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหาร” โดยคณะกรรมการบริหารทั้งคณะมีอานาจ
สูงสุดในการบริหารจัดการ (ซึ่งแตกต่างจากระบบ CEO ที่มีผู้บริหารสูงสุดเพียงท่านเดียว) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารท่านใด
มีอานาจสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายชินยะ โยโกยาม่า
นางกฤษณา แซ่หลิว่

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.

มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณากาหนดนโยบาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปีของบริษัทฯ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
1.2 ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนนโยบาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
1.3 มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดาเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกิ นวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร
ที่มีอานาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.4 มีอานาจอนุมัติ วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ วงเงินยืม
และให้ ยืมหลั กทรัพ ย์ และธุรกรรมที่ เกี่ยวข้อ งส าหรับธุ รกิจหลั กทรัพ ย์ ในส่ วนที่เกิ น วงเงินอนุ มัติ ของ
ผู้บริหารที่มีอานาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.5 มีอานาจอนุมัติการเป็นผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.6 ก าหนดโครงสร้ างองค์ ก รและอ านาจการบริ ห ารจั ด การ โดยให้ ค รอบคลุ ม รายละเอี ย ดการคั ด เลื อ ก
การว่าจ้าง การกาหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของ
บริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการอาวุโสลงไป
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 งาน ล้ า สมั ย หรื อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ รวมถึ ง
การตั้งสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจาหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.8 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต
มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
1.9 แต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคน กระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขอานาจนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
นั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือ มอบอานาจช่วงที่ ทาให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่ นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากั บหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์) มีส่ วนได้ เสีย หรือ
อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ อื่ น ใดกับ บริษั ท ฯ ยกเว้น แต่ เป็ น การอนุ มั ติ รายการที่ เป็ น ไปตาม
ปกติธุรกิจทีม่ ีการกาหนดขอบเขตที่ชัดเจน

2.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

135

การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2560

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับรอบปีบัญชี 2560 บริษทั ฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางปาริชาต ขันทสีมา ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง นางวัธนี พรรณเชษฐ์ เป็ น กรรมการตรวจสอบที่มี ความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้
ปี
2541 ถึง ปัจจุบัน
2550 ถึง ปัจจุบัน
2542 ถึง 2556

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

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

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

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

3.

ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง

4.

สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ

7.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องได้รับการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
•
•
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•
•
•
•
•
•

ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
(Charter)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.

ดาเนินการตรวจสอบ/มอบหมายให้มีการตรวจสอบในเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณี ที่
ผู้สอบบั ญ ชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุ คคลซึ่ งรับ ผิดชอบในการดาเนิ นงานของ
บริ ษั ท ฯ ได้ก ระท าความผิ ดตามที่ ก าหนดไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรัพ ย์และตลาดหลั กทรั พ ย์ (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

9.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
1)

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2)

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

3)

การฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่างมี นั ยส าคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดั งกล่าวข้างต้นต่ อสานักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ทาความเข้าใจและเห็นชอบร่วมกันกับผู้สอบบัญชีในเรื่องที่ระบุว่าเป็น Key Audit Matters (KAM)
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ ง ตามรอบระยะรายงานงบการเงินรายไตรมาส
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มอีกหากมีความจาเป็น
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(ง)

คณะกรรมการสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ประธานคณะกรรมการสิ น เชื่ อ และผู้ อ านวยการฝ่ า ยบริห ารความเสี่ ยงเป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการสินเชื่อ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1.

พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการขยายวงเงิน ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
กาหนดวงเงิน

2.

พิจารณากาหนดผู้มีอานาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กาหนด

3.

พิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้สินเชื่อ เช่น การกาหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึ่งๆ

4.

พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลั ก ทรั พ ย์ร ะบบเครดิ ต บาลานซ์ (Marginable Securities List) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิ จ ารณารายชื่ อ
หลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญ าตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ
เครดิตบาลานซ์

5.

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้า
ซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

6.

พิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้านามาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท
บัญชี และกาหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

7.

พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์อ้างอิงและวงเงินหลักทรัพย์อ้างอิงที่บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าทาธุรกรรมสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแบบรายใหญ่ (Block Trade - Single Stock Futures)

(จ) คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ
อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
1. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัยและบริการการลงทุน
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้า
ซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
1.

พิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ
ในบั ญ ชี เงิน ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ร ะบบเครดิ ต บาลานซ์ เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการสิ น เชื่ อ
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและการทาธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2.

สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็ น ครั้งคราวอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่ กาหนดจากคณะกรรมการสิน เชื่อ หรือ
เมื่อมีคาขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป

3.

พิจารณากาหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ ให้เหมาะสมกับสภาพคล่องและ
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ

4.

พิจารณากาหนดมาตรการในการดาเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ

(ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสายงานการเงิน/ฝ่ายการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมใน
ที่ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ห ารอาจแต่ งตั้ ง หรื อ โยกย้ า ยกรรมการหรื อ เปลี่ ย นแปลงจ านวนกรรมการได้ ต าม
ความเหมาะสม
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

จัดตั้ง กาหนดและทบทวน นโยบายการบริหารความเสี่ยง

2.

จัดตั้งและดาเนินการให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3.

ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการบริหารความเสี่ยง

4.

ทบทวนและพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA)
และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
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5.

ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

6.

ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

7.

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

(ช) คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิ จารณาธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ กฎหมายป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.

กรรมการบริหาร
ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย
ผู้แทนจากฝ่ายกากับดูแล
ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ
สมาชิก
ประธาน
สมาชิก
สมาชิก

การประชุม
คณะกรรมการพิ จ ารณาธุ รกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ กฎหมายป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน จะจั ด ประชุ ม
เพื่อทบทวนนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง กรณีที่เร่งด่วน อาจจัด
ให้มีการประชุมได้ โดยประธานจะเรียกประชุมด้วยการแจ้งวันและเวลาประชุมให้คณะกรรมการทราบทาง e-mail ส่วน
การประชุมครั้งอื่นๆ อันเกี่ยวกับการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จะจัดประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ
องค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสามในสี่ของที่ประชุม
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1.

พิจารณานโยบายหลัก และนโยบายรอง รวมถึงวิธีป ฎิ บัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามที่ กฎหมายป้ องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงินกาหนด โดยนโยบายต่างๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

2.

ทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกปี

3.

ปรับปรุงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่แก้ไข
ใหม่

4.

พิจารณารายงานธุรกรรมที่ มี เหตุอัน ควรสงสั ยของลูก ค้าก่อนส่งรายงานดังกล่าวไปยังสานักงานป้ องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

5.

จัดให้มีแนวทางปฎิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทาธุรกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

6.

จัดให้มีการอบรมพนักงานประจาปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1.

กรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ
ตลอดจนมีเวลาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1.

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2.

ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละ
หลายท่าน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มีตามข้อ 1
ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม
เป็นผูอ้ อกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน
(1) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่ าวาระที่ ยังเหลื ออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
(2) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตาแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่เข้ารับ
หน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้กรรมการพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่ พ้นจากตาแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษั ทฯ ชุดใหม่ ภายใน
1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
(3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทาการ
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่ง
ที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวน
ที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทนเท่านั้น
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กรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่า
ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(1) บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 ท่าน
(2) กรรมการอิสระแต่ละท่านของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.

ถือ หุ้ น ไม่ เกิน ร้อ ยละ 1 ของจานวนหุ้ น ที่ มี สิท ธิ ออกเสี ยงทั้ งหมดของบริ ษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ท ร่วม บริษั ท ย่อยลาดับ เดียวกัน ผู้ถื อหุ้ น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ

3.

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

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสั มพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรื อ ให้ เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ รั บ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึ งพฤติ ก ารณ์ อื่ น ท านองเดี ย วกั น ซึ่ งเป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ คู่ สั ญ ญามี ภ าระหนี้ ที่ ต้ อ งช าระต่ อ
อีก ฝ่ ายหนึ่ ง ตั้ งแต่ ร้อ ยละ 3 ของสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ตั วตนสุ ท ธิ ของบริษั ท ฯ หรือ ตั้ งแต่ 20 ล้ านบาทขึ้ น ไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ว่ า ด้ ว ยการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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2.

5.

ไม่ เป็ นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย ส าคั ญ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ้ น ส่ ว น
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อ หุ้ น ส่ ว นของผู้ ให้ 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.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสาคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสาคัญ ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงิน เดือนประจา หรือถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ 1 ของจานวนหุ้ นที่มีสิท ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสาคัญ
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจเลือกตั้งกรรมการจานวนหนึ่ง เป็นกรรมการบริหาร

3.

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้อง
เป็นกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีคุณ สมบัติตามข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
(2) เป็นกรรมการอิสระตามคานิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ทางสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นผู้กาหนด และต้อง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

143

การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2560

1.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

2.

ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่ า งน้ อ ย 1 ท่ า น ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้ า ที่ ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4.

เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร
5.

จานวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
จานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
2. นายชินยะ โยโกยาม่า
3. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

ตาแหน่ง
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ:
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ฯ ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีม ติเลื อกตั้งนายชินอิจิ มิซูโน เป็นกรรมการบริษั ท ฯ
แทนนายทาเคชิ นิชิดะ ผู้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ นายชินอิจิ มิซูโน ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ
กลุ่ม โนมูร ะซึ่ งเป็นผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของบริษั ท ฯ จานวน 4 ท่า น อย่างไรก็ตาม ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 3/2561 เมื่ อวัน ที่
19 มีนาคม 2561 รั บทราบการลาออกของนายชินอิจิ มิซู โน กรรมการ จากการเป็น กรรมการบริษั ท ฯ ซึ่ งการลาออกมีผลตั้งแต่วัน ที่
16 มีนาคม 2561 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
จานวน 3 ท่าน
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุค คลซึ่งมีคุ ณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนนายชินอิจิ มิซูโน
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ กาหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ
ได้รับทราบ
บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ในระบบอินทราเน็ตที่ใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถ
ศึกษาและทาความเข้าใจ อีกทั้งเน้นย้าให้พนักงานทุกคนตระหนักและพึงยึดถือปฏิบัติตาม โดยมีการอบรมและส่ง email เพื่อย้าเตือนพนักงานอย่างสม่าเสมอ
กรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯจะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเชิงลึก และหาแนวทาง/
มาตรการป้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือขัดกับเกณฑ์ดังกล่าว
ในการกากับดูแลในปี 2560 ไม่พบว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้
ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้พนักงานและผู้บริหารนาข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบ
จากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางกากับดูแล ดังนี้

1.

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

2.

บริษัทฯ ได้กาหนดให้พนักงานต้องรายงานการซื้อขายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้ฝ่ายกากับดูแลรับทราบ
เมื่อได้รับการร้องขอ

3.

บริษัทฯ กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

4.

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

5.

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

6.

บริษัทฯ ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ที่มีอายุการถือครองในบัญชีน้อยกว่า 30 วัน

7.

บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดทารายงานวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
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(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 งานและ
กรรมการบริหารนั้นทราบหรือควรทราบว่าสายงานที่เกี่ยวข้องกาลังอยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลของหลักทรัพย์
นั้น หรือมีแผนงานที่จะเผยแพร่รายงานวิจัยของหลักทรัพย์นั้น
(3) ห้ามพนักงานทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกากับดูแลทุกคนซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จัดทารายงานวิเคราะห์เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 วันทาการ นับตั้งแต่
วันที่ได้เผยแพร่รายงานแล้ว รวมถึงหลักทรัพย์ที่มีการแจ้งห้ามโดยกลุ่มโนมูระ

8.

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

9.

ฝ่ายกากับดูแลของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดข้างต้น

มาตรการลงโทษ
หากบริษัทฯ พบว่า พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์
ส่ ว นตน จะถื อ ว่ า พนั ก งานและผู้ บ ริ ห ารละเมิ ด ทางวิ นั ย ซึ่ งบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาลงโทษพนั ก งานและผู้ บ ริ ห ารนั้ น
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญาจ้างไม่ต่ากว่า 3 เดือน รวมถึง
กรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกคน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีค่าบริการสอบบัญ ชีสาหรับรอบปีบัญ ชี
2560 รวมทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย)
2.

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ใช้บริการด้านภาษีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีค่าบริการด้านภาษีในปี 2560 รวมทั้งสิ้น
255,000 บาท
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การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
จ านวนครั้ ง การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครั้ ง ที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นเข้ าร่ ว มประชุ ม
ในปี 2560
รายชื่อกรรมการ
1. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ประเภทกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้ง
การจัดประชุม/เข้าร่วมประชุม
7/7
7/6
7/7

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณางบการเงิน
ประจาปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีผู้บริหารของ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
จานวนเรื่องที่คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา และจานวนเรื่องที่กรรมการแต่ละท่านร่วมพิจารณาในปี 2560
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายทาคาฮิโต นากามูระ1
นายคัทซึยะ อิมะนิช2ิ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า3
นายชินยะ โยโกยาม่า4
นางกฤษณา แซ่หลิว่

ประเภทกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนเรื่องที่คณะกรรมการ
พิจารณา/กรรมการร่วมพิจารณา
257/255
55/55
178/160
257/245
132/121
116/106
257/216

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการ
อานวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการอานวยการ ตลอดจนกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 มีมติเลือกตั้งนายคัทซึยะ อิมะนิชิ เป็นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริ ห าร และกรรมการอานวยการ ตลอดจนกรรมการผู้มี อานาจลงนามแทนบริ ษั ท ฯ แทนนายทาคาฮิโต นากามูร ะ ทั้งนี้
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 อย่างไรก็ตาม นายคัทซึยะ อิมะนิชิ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 อันเป็นวันที่ได้รับใบอนุญาตทางาน (Work Permit)

3

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 8/2560 เมื่ อ วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2560 รั บ ทราบการลาออกของนายนาโอกิ ซู ก าย่ า
กรรมการบริหาร จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
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4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติเลือกตั้งนายชินยะ โยโกยาม่า เป็นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทฯ แทนนายนาโอกิ ซูกาย่า ทั้งนี้ นายชินยะ โยโกยาม่า ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2560 อย่างไรก็ตาม นายชินยะ โยโกยาม่า เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 อันเป็นวันที่
ได้รับใบอนุญาตทางาน (Work Permit)

จานวนครั้งการจั ด ประชุม คณะกรรมการคณะกรรมการพิ จารณารายชื่ อหลั ก ทรัพ ย์แ ละอัต รามาร์จิ้ น เริ่ม ต้ น
ที่บ ริษั ท ฯ อนุญ าตให้ ลู กค้ าซื้ อในบั ญ ชี เงินให้ กู้ยื ม เพื่ อซื้ อหลัก ทรัพ ย์ระบบเครดิ ตบาลานซ์ และจ านวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2560
ตาแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผูอ้ านวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัยและบริการการลงทุน

ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้ง
การจัดประชุม/
เข้าร่วมประชุม
4/4
4/4
4/4

จานวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ในปี 2560
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร–สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสายงานการเงิน/ฝ่ายการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้ง
การจัดประชุม/
เข้าร่วมประชุม
6/5
6/6
6/5
6/6
6/4
6/6

จ านวนครั้ ง การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาธุ ร กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายป้ องกั น และปราบปราม
การฟอกเงินและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2560
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.

กรรมการบริหาร
ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย
ผู้แทนจากฝ่ายกากับดูแล
ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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ประเภทกรรมการ
สมาชิก
ประธาน
สมาชิก
สมาชิก

จานวนครั้ง
การจัดประชุม/เข้าร่วมประชุม
9/9
9/9
9/9
9/9
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รายงานประจ�ำปี 2560

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
ความรั
บผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนขององค์กร

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ความยั่งยืนขององค์กร
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย์ โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ฯ”) มี อุ ด มกำรณ์ ยึด มั่ น ในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ
อย่ำงมีคุณธรรมและโปร่งใส ไม่เพียงให้ควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนของภำคธุรกิจหรือผลตอบแทน
จำกกำรประกอบธุรกิจแต่เพียงเท่ำนั้น แต่ยังให้ควำมใส่ใจกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย
เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Development)
บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยด้ ำ นควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ ควำมยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร โดยมี ห ลั ก กำรส ำคั ญ
ในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ 8 ข้อ ตำมแนวทำงควำมรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคมซึ่งก ำหนดโดยตลำดหลั ก ทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย
(“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้
หลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
1.

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีอุดมกำรณ์ยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมและโปร่งใสโดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยและก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี
ต่อกิจกำรในระยะยำว เพื่อกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมำย
และกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
บริษัทฯ คำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบและมีควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุร กิจ รักษำ
ผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น และทุกภำคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มำ
จำกกำรด ำเนิ น งำนที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมพื้ น ฐำนของกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จที่ ดี มี ธ รรมำภิ บ ำล สอดคล้ อ งกั บ
หลักมำตรฐำนสำกล
2.

การต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ จัดทำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรคอร์รัปชั่น (Anti-Bribery and Corruption Policy)”
ขึ้น เป็ น ลำยลั กษณ์ อั กษร พร้ อมทั้ งประกำศบั งคั บ ใช้ เป็ น แนวทำงปฏิ บั ติ ในกำรด ำเนิ น ธุ รกิจ และกำรพั ฒ นำองค์ ก ร
อย่ำงยั่งยืน และถือนโยบำยดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำนทุกคน รวมไปถึงบุคลำกรที่กระทำกำรแทนบริษัทฯ ถือปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด
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บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้ มี ก ำรทบทวนนโยบำยต่ อ ต้ ำนกำรให้ และรั บ สิ น บนและกำรคอร์ รั ป ชั่ น เป็ น ประจ ำทุ ก ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย รวมถึงข้อกำหนดของ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ งชำติ บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้ มี ก ำรอบรมประจ ำปี
เพื่ อเสริม สร้ำงควำมรู้ค วำมเข้ ำใจในแนวทำงกำรปฏิ บั ติ งำนที่ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพและโปร่งใส อั น จะสร้ำงควำมเชื่ อ มั่ น
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ พนักงำน และผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ขั้นพื้นฐำนของบุคคล โดยมีแนวทำงปฏิบัติ

ดังนี้

4.

•

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

•

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของบุคคล ในกำรกำหนดนโยบำย แนวทำงปฏิบัติและกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ ภำยในบริษัทฯ

•

บริ ษั ท ฯ มี แ นวทำงปฎิ บั ติ ในกำรสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ในกรณี ต รวจสอบพบว่ ำ มี ก ำรกระท ำละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินกำรใดๆ เพื่อระงับกำรกระทำดังกล่ำว และหำแนวทำงป้องกัน
มิให้มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นภำยในบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบำยปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมตำมหลักสำกล สอดคล้องตำมกฎหมำยแรงงำนกำหนดไว้
โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(1) กำรใช้แรงงำน: บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงำนที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ำกรณีใดๆ รวมถึงไม่จ้ำงแรงงำนเด็ก หรือ
บุคคลที่อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ทำงำนในสถำนที่ที่มีลักษณะเป็นอันตรำย
(2) ค่ ำตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ : บริษั ท ฯ จะจ่ำ ยค่ ำจ้ ำง ค่ ำชดเชยและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ลู ก จ้ ำงพึ งได้ รับ ตำม
กฎหมำยให้กับแรงงำนอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม
(3) กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน: บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อลูกจ้ำง และปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่งเป็ น มำตรฐำนขั้ น ต่ ำ ในเรื่ องกำรจ้ ำงงำน กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทน กำรเข้ ำรั บ กำรอบรม กำรเลื่ อ นต ำแหน่ ง
กำรเลิกจ้ำงหรือกำรให้ออกจำกงำน
(4) ด้ำนมนุษยธรรม: บริษัทฯ เคำรพในสิทธิ และเสรีภำพของลูกจ้ำง และห้ำมมิให้มีกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิด
ทำงร่ ำงกำยและจิต ใจ หรื อคุ ก คำม ข่ม ขู่ ในลั ก ษณะใดๆ บริษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งำนอย่ำ งเป็ น ธรรมตำม
หลักสำกล สอดคล้องตำมกฎหมำยแรงงำนกำหนดไว้ทุกประกำร
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5.

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษั ทฯ ด ำเนิ น ธุรกิจบนพื้ น ฐำนของควำมซื่อ สัตย์และยึดมั่ นในจรรยำบรรณธุ รกิ จซึ่งถื อเป็น สิ่งสำคัญ สู งสุ ด
โดยเฉพำะสำหรับผู้ให้บริก ำรทำงกำรเงิน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืนขององค์กร
บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรโดยยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer Centricity) โดยตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุนที่ดีให้กับลูกค้ ำทุกกลุ่มทุกระดับ ทั้งกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและ
กำรลงทุ น ใหม่ เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรในกำรท ำธุ รกรรมทำงกำรเงิน ของลู ก ค้ ำ ที่ ค รบวงจรและหลำกหลำย
กำรปรับปรุงและพั ฒนำผลิตภั ณ ฑ์และบริกำรเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภำพในกระบวนกำรดำเนิน งำน รวมไปถึงกำรจัดท ำ
โครงกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำด เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงประโยชน์อย่ำงแท้จริงให้กับลูกค้ำ พร้อมทั้งพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและ
กำรลงทุนที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักสำกล ภำยใต้หลักกำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำ ดังนี้
(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรโดยยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer Centricity) จึงใส่ใจกับควำมต้องกำรของ
ลู ก ค้ ำ มำเป็ น อั น ดั บ แรก บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้ ลู ก ค้ ำ ประเมิ น ควำมสำมำรถในกำรรั บ ควำมเสี่ ย งของลู ก ค้ ำ
(Suitability Test) เพื่อให้บริษัทฯ รู้จักลูกค้ำ อันจะเป็นประโยชน์ในกำรให้คำแนะนำด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน
แก่ลูกค้ำและนำไปสู่กำรตัดสินใจลงทุนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ
(2) การพัฒนาบุคลากร
•

บริษัทฯ มีนโยบำยจัดหำทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เหมำะสมกับตำแหน่ง
งำน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีนโยบำยสร้ำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนด้วยกำรให้โอกำสบุคลำกร
ที่ไม่เคยมีประสบกำรณ์ มำเข้ำรับกำรฝึกอบรมควำมรู้เพื่อ เป็นที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุน ที่มีคุณภำพ
เพียงพอ และสำมำรถให้คำแนะนำกำรลงทุนแก่ลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม

•

บริษัทฯ มีนโยบำยพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะของพนักงำนด้วยกำรจัดอบรมให้แก่พนักงำน
เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนควำมรู้อันเป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำนและต่อตัวพนักงำนเอง รวมถึง กำรจัดอบรม
ให้ แ ก่ ที่ ป รึ ก ษำกำรเงิ น และกำรลงทุ น เพื่ อ ทบทวนและเพิ่ ม พู น ควำมรู้ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ำร
ทำงกำรเงินและกำรลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรแนะนำข้อมูลกำรลงทุนแก่ลูกค้ำ

•

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงำนทุกคนมีมำตรฐำนควำมรู้และควำมสำมำรถอย่ำงมืออำชี พในกำรปฏิบัติงำน
มีควำมรับผิดชอบ และรักษำระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เป็นสำคัญ
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(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุน
•

บริษัทฯ มีนโยบำยเปิดโอกำสให้ที่ปรึกษำกำรเงินและกำรลงทุนรวมถึงลูกค้ำ พบปะกับผู้บริหำรระดับสูงของ
บริษัท จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ รับ ทรำบข้อมู ลเกี่ยวกับกำรทำธุรกิจของบริษัท จดทะเบียน
ตลอดจนสอบถำมข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จำกผู้ บ ริ ห ำรของบริ ษั ท จดทะเบี ยนได้ โดยตรง อั น จะเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบกำรตั ด สิ น ใจลงทุ น ที่ มี คุ ณ ภำพ อี ก ทั้ งยั งเป็ น โอกำสให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ยนมี ช่ อ งทำงเพิ่ ม เติ ม
ในกำรพบปะกับนักลงทุน

•

บริษัทฯ มีนโยบำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุนแก่ลูกค้ำ อย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนรูปแบบงำนสัมมนำ
ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพของลูกค้ำ ตลอดจนมีนโยบำยสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุน
ของลู กค้ ำ อย่ำงทั น ท่ วงที ผ่ำนช่อ งทำงกำรสื่อ สำรต่ ำงๆ ที่ เข้ ำถึ งได้ส ะดวกในวงกว้ำงและสอดคล้องกั บ
ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ของลูกค้ำ

•

บริษัทฯ มีนโยบำยนำเสนอบทวิเครำะห์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักลงทุน โดยยึดถือควำมถูกต้ อง
ของข้อมูลเป็นหลัก

•

บริษั ท ฯ มี น โยบำยจัด หำเครื่ องมื อที่ ห ลำกหลำยในกำรท ำธุ ร กรรมกำรลงทุ น และปรั บ ปรุ งระบบงำน
ให้มีควำมทันสมัยและมีควำมปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้ำทำธุรกรรมได้อย่ำงต่อเนื่อง

(4) การดาเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม
•

บริษัทฯ มีนโยบำยให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้ำ
เท่ำนั้น ทั้งในรูปเอกสำรหรือด้วยกำรบอกกล่ำวในนำมของบริษัทฯ

•

บริษัทฯ มีนโยบำยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตลำดหลักทรัพย์ฯ และสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

•

บริษัทฯ มีน โยบำยกำหนดให้ มีกำรตรวจสอบผลิตภั ณ ฑ์และบริกำร รวมถึงสื่อต่ำงๆ ที่ออกโดยบริษัท ฯ
อย่ำงถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในมำตรฐำนกำรบริกำร ว่ำเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
หลักสำกล และถูกต้องตำมกฎระเบียบและข้อกฎหมำยทุกประกำร โดยยึดประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ

•

บริษัทฯ มีนโยบำยรักษำควำมลับของลูกค้ำ โดยข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับลูกค้ำทั้งหมดจะถูกพิจำรณำและ
เก็ บ รั ก ษำเป็ น ควำมลั บ ที่ สุ ด ส ำหรั บ กำรเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ของลู ก ค้ ำ บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้ มี ล ำดั บ ขั้ น และ
ผู้ที่รับผิดชอบชัดเจน

•

บริษั ท ฯ ยึด มั่ น ในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จกั บ ลู ก ค้ำ อย่ำงยุติ ธ รรมและมี จริยธรรม โดยมี น โยบำยปฏิ บั ติต ำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขภำยใต้สัญญำที่ได้ตกลงร่วมกันและตำมที่กฎหมำยกำหนด
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(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

6.

•

บริษัทฯ มีนโยบำยสื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
เพื่อให้ลูกค้ำรับทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงแจ้งเตือนสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ลูกค้ำได้รับ
จำกบริษัทฯ และหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำลงทุน

•

บริษัทฯ มีนโยบำยรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำ ตลอดจนกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรต่ำงๆ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบำยดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย ข้ อ ก ำหนด และระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ สิ่ งแวดล้ อ มอย่ำ งเคร่ งครั ด ควบคู่ ไปกั บ
กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม
(2) ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอนำมัยของลูกค้ำ
และสังคม
(3) ให้ควำมสำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงเหมำะสม
และได้มำตรฐำน
(4) ให้ควำมสำคัญกับกำรประหยัดทรัพยำกรโลก ด้วยกำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ภำยในบริษัทฯ และระหว่ำง
บริษั ท ฯ กับ ลู กค้ำ พร้อมทั้ งส่ งเสริม ให้ ลูก ค้ำใช้บ ริก ำร e-dividend และ e-confirmation แทนกำรใช้กระดำษ
ซึ่งเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกรวดเร็วในกำรแจ้งข่ำวสำรให้กับลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถรับเงินปันผลและทรำบข้อมูล
กำรลงทุนได้อย่ำงรวดเร็ว เอกสำรไม่สูญหำย และลดกำรเดินทำงไปทำธุรกรรมที่ธนำคำร
(5) มุ่งพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงประหยัด
คุ้ ม ค่ ำ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพื่ อ ให้ พ นั ก งำนในบริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ งปั ญ หำสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยกำรสนั บ สนุ น
กำรลดกำรใช้ทรัพยำกร (Reduce) และกำรนำกลับมำใช้ใหม่ (Reuse)
7.

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษั ท ฯ มี เจตนำรมณ์ ที่ จะด ำเนิ น ธุ รกิ จ ควบคู่ ไปกั บ ควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม โดยยึด มั่ น ในหลั ก จริ ยธรรม
ทำงธุรกิจและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนด้วยจิตอำสำ
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับกำรรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงำนในองค์กรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
บริษั ทฯ มี นโยบำยสนั บสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตำมวำระและโอกำสต่ำงๆ โดยมุ่งหวังให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคมและชุมชน ดำเนินกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์และอำนวยประโยชน์ในกำรช่วยสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงำนต่ำงๆ
ด้วยมุ่งหวังว่ำจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำรส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้ำงรำกฐำนสังคมของประเทศให้ยั่งยืน
ต่อไป
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8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบำยสร้ำงสรรค์ พัฒนำ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีนโยบำย
ในกำรปรับ ปรุงและพั ฒ นำระบบงำนและเทคโนโลยีให้ มี ค วำมทั น สมั ย เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำได้ รั บ บริ ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงแท้จริง ใช้โดยบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรจัดสรรและกำรบริหำรทรัพยำกร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจด้วย
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การเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
ในปี 2560 บริษั ทฯ มีกำรดำเนิ นงำนที่สำคัญ เพื่ อให้ สอดคล้องกับ หลักกำรสำคัญ ในกำรดำเนิน ธุรกิจ 8 ข้อ
ตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1.

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ในปี 2560 บริษั ท ฯ ได้ รับ ผลกำรประเมิ น จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกั บ ดูแลกิจ กำรบริษั ท จดทะเบี ยนไทย
ประจำปี 2560 ซึ่งประเมินโดย IOD โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมำก” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปีก่อน
นอกจำกนี้ บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำร “วันแห่งแนวคิดกำรก่อตั้งบริษัทฯ วัฒนธรรมและปรัชญำกำรดำเนินธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืนของกลุ่มโนมูระ” (Nomura Founding Principles and Corporate Ethics Day) ทุกวันที่ 3 สิงหำคม ของทุกปี
เพื่อเป็นกำรย้อนคิดทบทวนและตระหนักถึงวัฒนธรรมและปรัชญำของกลุ่มโนมูระ ตำมแนวคิดกำรดำเนินธุรกิจเมื่อครั้ง
ก่อตั้งธุรกิจและจำกบทเรียนที่ได้รับจำกควำมผิดพลำดในอดีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดที่เคยเกิดขึ้นในช่วง
90 ปี ที่กลุ่มโนมูระดำเนิน กิจกำร โดยในปี 2560 บริษัทฯ มี พ นักงำนร่วมโครงกำรทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของจำนวน
พนักงำน ณ วันที่ 3 สิงหำคม 2560
2.

การต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น

บริ ษั ท ฯ ผ่ ำ นกำรรั บ รองกำรเป็ น สมำชิ ก ของแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต
(CAC-Certified Company) เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2558
ในเดื อนธั นวำคม 2560 บริษั ทฯ ได้ ทบทวนและปรับ ปรุง “นโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์รัป ชั่น ” โดยเปลี่ ยนชื่ อ
นโยบำยเป็ น “นโยบำยต่ อ ต้ ำ นกำรให้ แ ละรั บ สิ น บนและกำรคอร์ รั ป ชั่ น ” พร้ อ มทั้ งปรั บ ปรุ งเนื้ อ หำให้ ค รอบคลุ ม
กำรต่อต้ำนกำรให้และรับสินบน เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มโนมูระ อีกทั้งมีกำรจัดอบรมประจำปีเพื่อให้พนักงำนทุกคน
รับทรำบและทำควำมเข้ำใจนโยบำยดังกล่ำว
สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรคอร์รัปชั่น”
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในกำรดำเนินงำนในปี 2560 บริษั ทฯ ไม่มีกำรกระทำกำรที่ ละเมิ ด สิท ธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิขั้น
พื้นฐำนของบุคคล (Fundamental Rights and Freedom) รวมทั้งไม่ เลือกปฏิบัติกับ บุคคล (Non-Discrimination) ของ
พนักงำนทุกระดับ และบุคคลที่บริษัทฯ ติดต่อด้วยทุกรำย
4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ในกำรดำเนินงำนในปี 2560 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมตำมหลักสำกล สอดคล้องตำมกฎหมำย
แรงงำนกำหนดไว้ และไม่มีคดีควำมเกี่ยวกับแรงงำน ดังนี้
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5.

•

บริษัทฯ ไม่มีกำรใช้แรงงำนที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ำกรณีใดๆ ไม่จ้ำงแรงงำนเด็ก หรือบุคคลที่อำยุ
ต่ำกว่ำ 18 ปี ทำงำนในสถำนที่ที่มีลักษณะเป็นอันตรำย

•

บริษัทฯ จ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้ำงพึงได้รับตำมกฎหมำยให้กับแรงงำนอย่ำงถูกต้อง
และเป็นธรรม

•

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อลูกจ้ำงทั้งชำยและหญิง และปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน ทั้งในเรื่อง
กำรจ้ ำ งงำน กำรจ่ ำ ยค่ ำตอบแทน กำรเข้ ำ รับ กำรอบรม กำรเลื่ อ นต ำแหน่ ง กำรเลิ ก จ้ ำ งหรื อ กำรให้
ออกจำกงำน

•

บริษัทฯ เคำรพในสิทธิ และเสรีภำพของลูกจ้ำง ไม่มีกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิดทำงร่ำงกำยและจิตใจ
หรือคุกคำม ข่มขู่ในลักษณะใดๆ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงประโยชน์อย่ำงแท้จริงให้กับลูกค้ำ พร้อมทั้ง มุ่งเน้นกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
และบริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุนที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักสำกล โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้
(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้ำประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ (Suitability Test) พร้อมทั้งจัดให้มี
ระบบงำนซึ่งเป็นไปตำม Suitability Test ของลูกค้ำ อันจะเป็นประโยชน์ในกำรให้คำแนะนำด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน
แก่ลูกค้ำ และนำไปสู่กำรตัดสินใจลงทุนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ
(2) การพัฒนาบุคลากร
•

บริษัทฯ จัดหำทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เหมำะสมกับตำแหน่งงำน

•

บริษั ท ฯ สร้ำงที่ ป รึก ษำกำรเงิน และกำรลงทุ น (Financial Advisor: “FA”) ผ่ ำ นโครงกำร Young Talent
Financial Advisor ด้วยกำรให้โอกำสบุคลำกรที่ไม่เคยมีประสบกำรณ์มำเข้ำรับกำรฝึกอบรมควำมรู้เพื่อเป็น
FA ที่มีคุณภำพ

•

บริษัทฯ ส่งเสริม กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนควำมรู้ควำมชำนำญในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ
และควำมรู้ทั่วไป รวมถึงทักษะต่ำงๆ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรทุกสำยงำนทุกระดับ ให้มีศักยภำพ
ในกำรทำงำนที่เหมำะสมกับตำแหน่ง โดยกำรจัดอบรมและสัมมนำโดยวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
จำกทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เช่น ควำมรู้ทำงด้ำนกฏหมำย กฎระเบียบข้อบังคับของทำงกำรและ
กำรก ำกั บ ดู แ ล มำตรฐำนทำงด้ ำ นกำรเงิ น และกำรบั ญ ชี ทั ก ษะกำรขำยและกำรแนะน ำกำรลงทุ น
กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ มำตรฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมำตรฐำน ISO เป็นต้น รวมถึง
กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของพนักงำนในกำรตอบสนองต่อกลยุทธ์
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และเป้ ำหมำยของบริษั ท ฯ ได้ อย่ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและประสิทธิ ผล เพื่อ รองรับกำรเติบ โตของบริษั ท ฯ
ในอนำคต
บริษั ท ฯ มี น โยบำยพั ฒ นำพนั ก งำนทุ ก รำย โดยจั ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมควำมรู้ค วำมสำมำรถหลั ก และ
สนับสนุนให้พนักงำนทุกรำยปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่ำงดี เช่น กำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ กำรจัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ รวมถึงจัดอบรม
เพื่ อสนับ สนุ น ให้ พ นัก งำนสอบได้ คุณ วุฒิวิชำชีพ ในธุรกิจหลัก ทรัพ ย์ เช่น หลั กสูต รผู้แนะน ำกำรลงทุ น
(Investment Consultant: IC) หลักสูตรผู้วำงแผนกำรลงทุน (Investment Planner: IP) เป็นต้น
บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำย เช่น ส่งเสริมให้พนักงำนเพิ่มพูนควำมรู้ให้ตนเอง
ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น ระบบอินทรำเน็ตของบริษัทฯ Facebook Page: Nomura Direct หรือ Line
Official: @NomuraDirect สื่อวีดิโอจำกผู้มีประสบกำรณ์ภำยในบริษัทฯ (Video Training) กำรสอนงำนโดย
หัวหน้ำงำน (Coaching) กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง (On-the-Job Training) กำรศึกษำดูงำนทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (Company Visit) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน (Sharing)
และกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน (Learning)
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งำนเข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้ ค วำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำน จ ำนวน 175 หลั ก สู ต ร รวม 981 ชั่ ว โมง คิ ด เป็ น อั ต รำกำรฝึ ก อบรมพนั ก งำนเฉลี่ ย
คนละประมำณ 2 ชั่วโมงต่อปี และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,467,976 บำท
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุน
•

บริ ษั ท ฯ เปิ ด โอกำสให้ ลู ก ค้ ำ นั ก ลงทุ น นั ก วิ เครำะห์ และ FA ได้ พ บกั บ ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ของบริ ษั ท
จดทะเบี ย นทั้ ง ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ (SET) และตลำดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (MAI) ผ่ ำ นโครงกำร
CNS Corporate Access เพื่ อ รั บ ทรำบและสอบถำมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรท ำธุ ร กิ จ โดยตรงจำกผู้ บ ริ ห ำร
ระดับสูง โดยในปี 2560 มี บริษั ทจดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพ ย์ฯ เข้ำร่วมให้ ข้อมูลทั้ งสิ้น จำนวน 59
บริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้ำร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 34 บริษัท

•

บริษัทฯ จัดอบรมและสัมมนำเพื่อ ให้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุนแก่ลูกค้ำ โดย
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ ทั้งหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำกว่ำ 1,100 คน เพื่อพัฒนำศักยภำพของลูกค้ำ พร้อมทั้งสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร
ที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของลูกค้ำอย่ำงทันท่วงที

•

บริษัทฯ นำเสนอบทวิเครำะห์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักลงทุน โดยยึดถือควำมถูกต้องของข้อมูล
เป็นหลัก

•

บริ ษั ท ฯ พั ฒ นำเครื่ อ งมื อ ที่ ห ลำกหลำยในกำรท ำธุ ร กรรมกำรลงทุ น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ ท ำธุ ร กรรมได้
อย่ำงต่อเนื่อง
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(4) การดาเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม
•

บริษัทฯ จัดทำเอกสำรและให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้
ให้แก่ลูกค้ำ

•

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ

•

บริษัทฯ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึงสื่อต่ำงๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ อย่ำงถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้
เกิ ด ควำมมั่ น ใจในมำตรฐำนกำรบริ ก ำร ว่ ำ เป็ น ไปตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล หลั ก สำกล และถู ก ต้ อ ง
ตำมกฎระเบียบและข้อกฎหมำยทุกประกำร โดยยึดประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ

•

ข้อ มู ล ของลู ก ค้ ำ จะถู ก เก็ บ รั ก ษำเป็ น ควำมลั บ โดยบริษั ท ฯ จำกั ด บุ ค คลที่ ส ำมำรถเข้ ำ ถึ งข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ
ได้เฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น (Need to know basis)

•

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับลูกค้ำอย่ำงยุติธรรมและมีจริยธรรม และปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขภำยใต้
สัญญำที่ได้ตกลงร่วมกันและตำมที่กฎหมำยกำหนดอย่ำงเคร่งครัด

(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

6.

•

บริษัทฯ สื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) และ e-mail
(จดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์ ) และจดหมำย Newsletter ประจำเดือน เพื่อแจ้งข้อมูลข่ำวสำร และกิจกรรม
สัมมนำของบริษัทฯ กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบซื้อขำย รวมถึงแจ้งเตือนสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ลูกค้ำ
ได้รับจำกบริษัทฯ และหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง

•

บริษัทฯ เปิดรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
•

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด

•

บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพ และไม่มี กำรดำเนินงำนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภำพอนำมัยของลูกค้ำและสังคม

•

บริษั ท ฯ เข้ ำร่ วมโครงกำร ปิ ด ไฟให้ โลกพั ก “Earth Hour” ประจ ำปี 2560 โดยจั ด กิ จกรรมรณรงค์ ให้
พนักงำนปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ที่ไม่จำเป็นพร้อมกันกับนำนำประเทศทั่วโลกเป็นเวลำ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่
เวลำ 20.30-21.30 น. วันเสำร์ที่ 25 มีนำคม 2560 เพื่อร่วมสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้
พนั ก งำนร่ วมแบ่ งปั น วิธี ล ดโลกร้ อ น และร่ วมเดิ น รณรงค์ ด้ ว ยชุ ด ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ จ ำกวั ส ดุ ที่ ใช้ แล้ ว เพื่ อ ให้
พนักงำนในบริษัทฯ และพนักงำนบริษัทอื่นๆ ในอำคำรร่วมตระหนักถึงปัญหำโลกร้อน

•

บริษัทฯ จัดให้มีสถำนที่ทำงำนที่ปลอดภัย เหมำะสม ได้มำตรฐำน และถูกสุขลักษณะอนำมัย ในทุกท้องที่
ที่บริษัทฯ ดำเนินกำร เช่น กำรติดตั้งพัดลมดูดอำกำศในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น

158

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
รายงานประจ�ำปี 2560

7.

•

บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งำนร่ ว มซ้ อ มอพยพหนี ไฟประจ ำปี 2560 ของอำคำรกรุ งเทพประกั น ภั ย
(สำนักงำนใหญ่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 โดยมีพนักงำนเข้ำร่วมทั้งสิ้นร้อยละ 95 ของจำนวน
พนักงำนทั้งหมดที่มำทำงำนในวันดังกล่ำว

•

บริษัทฯ ลดปริมำณกำรใช้กระดำษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยำกรโลก ด้วยกำรนำกระดำษที่ไม่ใช้แล้วกลับมำ
ใช้ใหม่ (Reuse) กำรลดกำรใช้กระดำษ (Reduce) ด้วยกำรใช้ e-mail (จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์) ภำยใน
บริ ษั ท ฯ และระหว่ ำ งบริ ษั ท ฯ กั บ ลู ก ค้ ำ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก ค้ ำ ใช้ บ ริ ก ำร e-dividend และ
e-confirmation แทนกำรใช้ ก ระดำษ ซึ่ ง นอกจำกจะลดกำรใช้ ท รั พ ยำกรแล้ ว ยั ง เป็ น กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรแจ้งข่ำวสำรให้กับลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถรับเงินปันผลและทรำบข้อมูลกำรลงทุน
ได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว ไม่ สู ญ หำย และไม่ ต้ อ งเดิ น ทำงไปท ำธุ ร กรรมที่ ธ นำคำร อี ก ทั้ ง ยังช่ ว ยลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ของบริษัทฯ

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ในปี 2560 บริษัทฯ ร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม ผ่ำนกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

ด้านการให้ความรู้
ควำมรู้ เป็ น รำกฐำนส ำคั ญ และเป็ น หน่ ว ยงำนพื้ น ฐำนในกำรด ำรงและพั ฒ นำประเทศ บริ ษั ท ฯ จึ งเล็ งเห็ น
ควำมส ำคั ญ ในกำรให้ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ กำรวำงแผนด้ ำ นกำรเงิ น และกำรลงทุ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ป ระชำชน
มีกำรวำงแผนอนำคต เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีโดยเฉพำะวัยหลังเกษียณ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำที่สำคัญ ดังนี้
•

สัมมนา “ออมอย่างไรให้รวย” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ เข้ำร่วมออกบูธแนะแนวและให้คำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนในกิจกรรมกำรสัมมนำ “ออมอย่ำงไรให้รวย”
เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2560 เพื่อสนับสนุ นให้ ประชำชนรู้จักลงทุน เพื่ อกำรออมเงิน ซึ่งเป็ นควำมร่วมมื อ ระหว่ำง
ห้องสมุดมำรวยตลำดหลักทรัพย์ ฯ และหอสมุดเมือง กรุงเทพมหำนคร โดยจัดขึ้น ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหำนคร
โดยมีประชำชนผู้สนใจเข้ำร่วมชมบูธ จำนวน 80 คน
•

โครงการ Nomura Classroom Roadshow

ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด โครงกำร Nomura Classroom Roadshow เพื่ อ สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ
กำรออมผ่ำนกำรลงทุนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม เช่น หุ้น กองทุนรวม LTF/RMF ให้กับนิสิตนักศึกษำ รวมถึงพนักงำน
บริษัทต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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•



จัดกิจกรรม “Time to be a millionaire: ออมอย่ำงไรให้ ไปถึงฝัน ” เมื่อวัน ที่ 21 กัน ยำยน 2560 ให้ แก่
พนัก งำนและผู้ บ ริห ำรของบริษั ท จีเอฟพี ที จำกั ด (มหำชน) เพื่ อให้ ค วำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนกำรออม
เคล็ดลับจัดสรรเงินออมภำคปฏิบัติ และเครื่องมือช่วยจัดสรรเงินออม โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ
100 คน



จั ด กิ จ กรรม “โนมู ร ะใจดี ส อนน้ อ งลงทุ น @ม.เกษตร” เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล ำคม 2560 เพื่ อ ให้ ค วำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรบริหำรเงินแก่นิสิต และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่สนใจ ให้สำมำรถจัดสรรเงินได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และลงทุนภำคปฏิบัติ
ได้จริง ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน โดยมีผเู้ ข้ำร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน

โครงการ CU-CNS Joint Seminar 2017

บริษัทฯ ได้ประสำนควำมร่วมมือกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จัดบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “Fintech and Future of
financial services in Japan and Asia” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2560 ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยได้รับเกียรติ
จำก Mr. Yuta Seki กรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส Nomura Institute of Capital Markets Research เป็นวิทยำกรบรรยำยให้
ควำมรู้ให้แก่นิสิตปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจและกำรจัดกำร (Master of Arts The Master of Arts Program in
Business and Managerial Economics: MABE) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมีนิสิตเข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 70 คน
•

โครงการ CNS Corporate Access

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้ลูกค้ำ นักลงทุน นักวิเครำะห์ และ FA ได้มีโอกำสพบกับผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษั ท จดทะเบี ยนในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ฯ (SET) เพื่ อ รับ ทรำบข้อ มู ล เกี่ ยวกับ กำรท ำธุ รกิ จของบริ ษั ท จดทะเบี ยน
ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เข้ำร่วม
ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 59 บริษัท
นอกจำกนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้ขยำยต่อโครงกำรด้วยกำรผสำนควำมร่วมมือกับตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (“MAI”) เพื่อจัดกิจกรรม “MAI Company Snapshot at Nomura” โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ เข้ำร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 34 บริษัท
•

พัฒนาเว็บไซต์ https://cnsup.nomuradirect.com

ในปี 2560 บริษั ท ฯ ยังคงไม่ ห ยุดยั้งในกำรพั ฒ นำโครงกำร CNS Startup & SME Access เพื่ อ ต่อยอดให้เกิ ด
ควำมก้ำวหน้ำ ประกอบกับควำมต้องกำรสนองตอบนโยบำย Thailand 4.0 ของทำงภำครัฐ บริษัทฯ จึงได้พัฒนำเว็บไซต์
https://cnsup.nomuradirect.com โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ ประกอบธุรกิจ Startup และ SMEs
ในโลกออนไลน์ กำรสร้ำงพื้นที่สำหรับกำรพบปะแลกเปลี่ยนข่ำวสำรเกี่ยวกับ Startup และ SMEs รวมถึงกำรส่งมอบ
ควำมรู้ในกำรประกอบธุรกิจ นำไปสู่กำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำเว็บไซต์
ดังนี้
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1.

เพื่อเป็นเเหล่งข้อมูลเเลกเปลี่ยนข่ำวสำร เเละประชำสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs

2.

เพื่อเป็นช่องทำงให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์

3.

ส่ งเสริ ม กำรเรี ยนรู้ โดยน ำเสนอควำมรู้ พื้ น ฐำน เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ Startup และ SMEs เกิ ด กำรเติ บ โต
ทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

4.

สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs

โดยมีรายละเอียดเว็บไซต์ ดังนี้
ชื่อเว็บไซต์ https://cnsup.nomuradirect.com โดยคำว่ำ CNS มำจำกตัวย่อของชื่อภำษำอังกฤษของบริษัทฯ หรือ
Capital Nomura Securities PCL. (CNS)
นอกจำกนั้น ตัวอักษร C N S ยังสื่อให้เห็นแนวคิดกำรออกแบบเว็บไซต์ภำยใต้แนวคิด “Creating” “Networking”
และ “Success” โดย
C คือ Creating หมำยถึง กำรจุดประกำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงธุรกิจให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs
N คือ Networking หมำยถึง กำรสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยง เส้นทำงแห่งโอกำสสำหรับ ผูป้ ระกอบธุรกิจ Startup และ
SMEs
S คือ Success หมำยถึง กำรเป็นศูนย์กลำงกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรลงทุน และกำรทำธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมรู้ให้กับ
สมำชิก สู่ควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน
ผสำนกับคำว่ำ “up” ที่เป็นส่วนหนึ่งในคำว่ำ Startup นอกจำกนั้น ยังสื่อให้เห็นควำมปรำรถนำที่จะเป็นผู้ยกระดับ
ธุรกิจ Startup และ SMEs ที่นำไปสู่กำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
ส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจภายในเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย
News Update น ำเสนอข่ ำ วสำร ประชำสั ม พั น ธ์ ตลอดจนกิ จ กรรม จำกหน่ ว ยงำน และองค์ ก รต่ ำ งๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์กับธุรกิจ Startup และ SMEs
Startup Experience น ำเสนอบทควำม หรือ คลิ ป วิดีโอ สั มภำษณ์ ผู้ ป ระกอบกำร Startup และ SMEs ต้น แบบ
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ เป็นแรงบันดำลใจ ให้แก่ผู้อ่ำน รวมถึงเป็นพื้นที่ในกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจนั้นๆ
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง
Activity น ำเสนอตำรำงกิ จกรรม งำนสัม มนำ กำรเสวนำ กำรเวิร์กช็อ ป กำรบรรยำยพิ เศษ หรือ กำรประชุ ม
ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
Investment Corner นำเสนอบทควำมเกี่ยวกับกำรเงินที่ให้สมำชิกหรือบุคคลทั่วไปได้เข้ำมำศึกษำ โดยมีรูปแบบ
อินโฟกรำฟฟิก หรือ คลิปวิดีโอพร้อมช่องทำงให้ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมโดยตรงกับ FA นักวิเครำะห์ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
หรือ ฝ่ำยวำณิชธนกิจ ของบริษัทฯ
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ด้านสังคม
บริ ษั ท ฯ เล็ งเห็ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ในกำรส่ งเสริ ม บทบำทกำรมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งำนต่ อ กิ จ กรรมเพื่ อ สั งคม
โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะรณรงค์ให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงเป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณชน
อีกทั้งยังเป็นกำรสำนสัมพันธไมตรีระหว่ำงเพื่อนพนักงำน เพื่อควำมสำมัคคีที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และมีเป้ำหมำยใน
กำรดำเนินงำน
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนสังคมที่สำคัญ ดังนี้
•

กิจกรรมทาความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ปี 2559 เป็นปีแห่งกำรสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชำวไทย จำกกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2559 ดังนั้น ในปี 2560 ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรม
ทำควำมดีเพื่อดำเนินรอยตำมพระรำชจริยวัตรอันงดงำม ด้วยควำมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ เพื่อ
ถวำยเป็นพระรำชกุศลตลอดทั้งปี โดยมีรำยละเอียดดังนี้

•



ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ พร้อมใจกันทำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในโอกำสพิ ธี บ ำเพ็ ญ กุ ศ ลสตมวำร (100 วั น ) พร้ อ มร่ ว มแสดง
ควำมอำลัย และสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2560 ณ อำคำรกรุงเทพประกันภัย
ถนนสำทรใต้



ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ เข้ำร่วมงำนบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหำภู มิพ ลอดุ ล ยเดช เพื่ อน้ อ มรำลึ กถึ งพระมหำกรุณ ำธิคุ ณ และถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ล
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท พระบรมมหำรำชวัง



ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ร่วมมือร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน 5,000 ดอก เพื่อถวำย
ควำมจงรั ก ภั ก ดี และควำมอำลั ย เพื่ อ ทู ล เกล้ ำ ฯ ถวำยในพระรำชพิ ธี ถ วำยพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ

โครงการสนับสนุนคนพิการ

ด้วยเล็งเห็นว่ำผู้พิกำรไม่ใช่ภำระของสังคม แต่คือหนึ่งในฟันเฟืองที่มีศักยภำพ สำมำรถขับเคลื่อนคุณประโยชน์
ให้ แ ก่ สั ง คม เศรษฐกิ จ และประเทศ ไม่ แ ตกต่ ำ งจำกคนทั่ ว ไป บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมปลู ก ผั ก ปลอดสำรพิ ษ
“สอน สำธิต และเยี่ยมชมกำรปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ” เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2560 ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนให้
กลุ่มผู้พิกำรมีโอกำสในกำรประกอบอำชีพ และดูแลครอบครัวได้ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิ ควำมเสมอภำค และสร้ำงทัศนคติ
เชิงสร้ำงสรรค์ต่อผูพ้ ิกำร โดยมีพนักงำนเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 14 คน
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•

โครงการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์

ด้ วยบริ ษั ท ฯ เล็ งเห็ น ควำมส ำคั ญ ของอำชี พ เกษตรกรรม ซึ่ งเป็ น อำชี พ หลั ก ของประเทศไทย บริ ษั ท ฯ จึ งได้
สนับสนุนกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกเกษตรอินทรีย์ อำทิ ข้ำวอินทรีย์ออร์แกนิก และชุดกำแฟอินทรีย์ เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
ลูกค้ำ และผู้มีอุปกำระคุณ ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมกำรลดกำรใช้เคมีซึ่งอำจไม่ดีต่อสุขภำพมนุษย์และไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกษตรกรในกลุ่มนี้มีรำยได้และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
•

บริษัทฯ พัฒนำโปรแกรมซื้อขำยให้ครอบคลุมควำมต้องกำรลงทุนของลูกค้ำที่หลำกหลำยผ่ำนระบบซื้อขำย
ออนไลน์ ซึ่ งจะช่ว ยลดกำรเดิ น ทำงของลู ก ค้ ำ อั น จะส่ งผลให้ มี กำรลดกำรบริโภคพลั งงำนและยังเป็ น
กำรช่วยลดภำวะโลกร้อน นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงบริกำรและข้อมู ลแก่
ลูกค้ำทั่วประเทศและทั่วโลก โดยมีระบบซื้อขำยที่สำคัญ ดังนี้






•

ระบบซื้อขำย eFin Trade Plus บนคอมพิวเตอร์ และ Application บนเครื่องมือสื่อสำร
ระบบซื้อขำย Streaming บนคอมพิวเตอร์ และ Application บนเครื่องมือสื่อสำร
ระบบซื้อขำย SBL Real Time บนคอมพิวเตอร์
ระบบซื้อขำย Nomura iFund บนคอมพิวเตอร์ และ Application บนเครื่องมือสื่อสำร
ระบบซื้อขำย Nomura iGlobal บนคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ กำหนดรหัสผ่ำนชุดเดียว ซึ่งลูกค้ำสำมำรถเข้ำใช้ระบบซื้อขำยต่ำงๆ ของบริษัทฯ ด้วยรหัสผ่ำน
ชุดเดียวกัน เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรจดจำรหัสผ่ำน
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การควบคุมภายในและการบริ
หารจัดการความเสี
การควบคุ
มภายในและการบริ
หารจั่ยดง การความเสีย่ ง

สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษั ท ฯ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ในนโยบายการก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี โดยส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ วยงาน
มีกระบวนการในการกากับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
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 มี ก ารจัด โครงสร้า งองค์ ก รที่ ช่ วยให้ ก ารบริ ห ารและการด าเนิ น การมี ก ารควบคุ ม ภายในที่ ต รวจสอบได้ และ
มีประสิทธิภาพ และจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการทางาน โดยรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีข้อกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน
ตลอดจนตรวจสอบประวัติพ นักงาน การสื่อสารให้พ นักงานตระหนัก และเข้าใจถึงหลักจริยธรรม และความซื่อสัต ย์
โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ การอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่พนักงาน จัดให้การทางานมีลักษณะการถ่วงดุ ล 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) ในทุกหน่วยงานเป็ นประจาทุก ปี เพื่อให้ แต่ละหน่ วยงานได้ ตระหนั กถึงปั จจัยความเสี่ยง
ความสาคัญของการควบคุมภายใน เป็นวัฒนธรรมองค์กรและมีหน้าที่ในการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการดูแลองค์กร
โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินและระบุความเสี่ยงจากกิจกรรมต่า งๆ ภายในหน่วยงานของตนเอง และพิจารณา
ปรับปรุงมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันการเกิดเหตุและมาตรการรองรับหากเกิดเหตุการณ์ที่จะทาให้
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)
บริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ กาหนดวงเงินและอานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน
Front office เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการกาหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนและ
รัดกุม ในการบริห ารความเสี่ยงจากธุรกิจให้ กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เช่น กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และ
กาหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ การควบคุมมูลค่าหลักประกันไม่ให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึ่ง
หลักทรัพย์ใด หรือลูกค้ารายหนึ่งรายใดจนเกินกว่าระดับที่กาหนด รวมถึงการไม่ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
สูง เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ มีการกาหนดมาตรการการเข้าถึงการใช้สารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัยของข้อมูล
สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมในการดาเนินงานต่างๆ และการควบคุมอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการทบทวนข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการทาธุร กรรมและข้อสัญญาต่างๆ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั งมี 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 ายแรงอื่ 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 และความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษั ท ฯ มี น โยบายการแจ้ งเบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องไม่ ว่ าจะเป็ น พนั ก งาน
ของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก สามารถแจ้งมายังบุคคลที่บริษัทฯ กาหนด เมื่อพบเหตุการณ์หรือข้อสงสัยที่พนักงาน
ของบริษัทฯ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งมีความเป็นอิสระในการทางานและ
รายงานผลอย่างตรงไปตรงมา โดยรายงานผลขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามให้ส่วนงานที่รับผิดชอบทาการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
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สรุปการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจาปี 2560
แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมิ น ความเสี่ ยง การควบคุ ม การปฏิ บัติ งาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมู ล และระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษั ทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดให้มี
บุคลากรอย่างพอเพียง เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีระบบควบคุมภายใน
ในการติดตามควบคุมการดาเนินงาน การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารอาจนาไปใช้
ในทางมิชอบ รวมถึงเรื่องการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
1.

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เพื่ อ ให้ ก ารปฎิ บั ติ งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ กั บ มาตรฐานสากล บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นางปาริชาต ขันทสีมา
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติและ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน
กากับดูแลการปฏิบัติงาน”
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางปาริชาต ขันทสีมา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายในในธุรกิจหลักทรัพย์ มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติและ
ประวัติการทางานเหมาะสมเพียงพอแก่การทาหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การพิ จารณาอนุมั ติ แต่ งตั้ ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดารงต าแหน่งหั วหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษั ท ฯ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.

หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล ให้ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้างาน
ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของบริ ษั ท ฯ โดยมี คุ ณ สมบั ติ แ ละหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ มู ล ที่ เปิ ด เผยในหั ว ข้ อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน”
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รายละเอียดเกีย
่ยวกั
บหัวย
วหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
รายละเอี
ดเกี
่ หน้วกัางานตรวจสอบภายในและหั
บหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นางปาริชาต ขันทสีมา

อายุ 53 ปี ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
• Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance, 2560, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Information Security Management Systems: Internal Auditor (ISO/IEC 27001:2013), 2560, BSI Training Academy
• ASCO Compliance Training Program, 2560, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ านุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
2558 – ปัจจุบัน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2555 – 2558
ฝ่ายกากับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค จากัด (มหาชน)
2552 – 2555
Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม วรรณ จากัด
2549 – 2552
Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ฟินันซ่า จากัด
2532 – 2549
ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1.

สอบทานและประเมินประสิทธิภ าพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ธรรมาภิบาล รวมไปถึง กลไกการปฏิ บัติงานในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ทั้งในปัจจุบัน และ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต

2.

สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบ
ปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.

สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

4.

สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมยิ่งขึ้น

5.

สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

6.

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร
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นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วฒ
ั นา
อายุ 58 ปี ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทย-อังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
• Information Security Management Systems: Internal Auditor (ISO/IEC 27001:2013), 2560, BSI Training Academy
• Bond Regulatory Updates, 2560, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชติ านุกูล
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน
ฝ่ายกากับดูแล บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2551 – 2558
ฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2542 – 2551
ฝ่ายดูแลการปฎิบัตงิ าน บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2535 – 2542
ฝ่าย Compliance & Internal Audit บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)
2528 – 2535
ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกากับดูแล
1.

สร้างเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
•
•

2.

การกากับดูแล
•
•
•
•

3.

จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Compliance Manual) และแนวทางการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ต ามเกณ ฑ์ ไ ด้
อย่างเหมาะสม และปรับปรุงแนวพึงปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคาปรึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
การพิจารณากาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎระเบียบทั้งของบริษัท และของทางการ
เมื่ อ ตรวจพบการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ จะแจ้ ง ให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบเพื่ อ ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการปฏิ บั ติ ง าน
แล้วนาส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหารบริษัทฯและคณะกรรมการบริษัทฯ
ระบุและประเมินปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งในส่วนของเกณฑ์เดิม
และเกณฑ์ที่ออกใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือธุรกรรมใหม่ เพื่อนาเสนอแนวทางแก้ไขความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม
กาหนดวิธีปฏิบัติในกรณีลูกค้าร้องเรียน และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารบริษัทฯทราบ/พิจารณา

การรายงาน
•
•
•
•

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

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน
3 ท่ าน ได้ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พัน เอกเรืองทรัพย์ โฆวินฑะ
และ นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่ านมีคุณ สมบัติเป็นกรรมการ
ตรวจสอบตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และมีผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่เลขานุการ
การปฏิ บัติ หน้ าที่ สาหรับ รอบปีบั ญ ชีเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2560 นั้ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 7 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 3/2560 กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
ไม่ ส ามารถเข้ าร่ วมประชุ ม ได้ ส าหรั บ การประชุ ม ครั้งอื่ น มี ก รรมการเข้ าประชุ ม ครบทุ ก ท่ าน และได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ซึ่งสรุปประเด็นสาคัญๆ ได้ดังนี้
1.

สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ว่าได้จัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วม
ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ เพื่อรับฟังคาชี้แจง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และ
คาชี้แจงของผู้ที่รับผิดชอบ

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 ให้ ข้อ เสนอแนะอั น จะช่ว ยให้
การตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.

ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง

5.

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.

7.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ

8.

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

9.

สอบทาน “นโยบายการแจ้งเบาะแส” (Whistleblowing Policy)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นาเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด โดยนางสาวรัตนา จาละ และ/หรือนางสาวรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางปาริชาต ขันทสีมา ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน มี ค วามเหมาะสมทั้ งทางด้ านคุ ณ สมบั ติ และประวั ติ ก ารท างาน โดยสามารถท าหน้ า ที่ อ ย่า งเป็ น อิ ส ระและ
มีประสิทธิภาพ

(นางวัธนี พรรณเชษฐ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2560

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่
างกัน างกัน
รายการระหว่
นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน1
นโยบายการท
ารายการที
่เกี่ยวโยงกั
น1
(The Connected
Transactions
Policy)
(The
Policy)
บริษัทหลั
กทรัConnected
พย์ โนมูระTransactions
พัฒนสิน จากั
ด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ ากั ด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”)
จึงเห็บันติ ควรก
าหนดนโยบายการท
วโยงกั
นเพืก่อทรั
ให้พมย์ีการท
กต้ดองเหมาะสม
เพื่ อ ปฏิ
ต ามนโยบายการก
ากั บ ดู แารายการที
ลกิ จ การที่เ่ ดกี่ียบริ
ษั ท หลั
โนมูารายการอย่
ร ะ พั ฒ นสิ นางถู
จ ากั
(มหาชน)
สอดคล้
ยบข้อบังคับที่เกี่ยารายการที
วข้อง
(“บริษัทองกั
ฯ”)บกฎหมายและระเบี
จึงเห็นควรกาหนดนโยบายการท
่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มีการทารายการอย่างถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกั
บกฎหมายและระเบี
อบังคังบทีรายการระหว่
่เกี่ยวข้อง างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
“รายการที
่เกี่ยวโยงกันย”บข้หมายถึ

บริษัทจดทะเบี
ยน หรื่เกีอ่ยรายการระหว่
างบริษง ัทรายการระหว่
ย่อยกับบุคคลที
่เกีษ่ยวโยงกั
นของบริ
ย่อษยัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
“รายการที
วโยงกัน” หมายถึ
างบริ
ัทจดทะเบี
ยนหรืษอัทบริ
บริษัทจดทะเบี
ยน หรือารายการระหว่
งบริษัทย่อยกัาบบุการเข้
คคลทีาไปหรื
่เกี่ยวโยงกั
นของบริาษทัทาสัย่ญ
อยญา หรือทาความตกลงใดๆ ไม่ว่า
“การตกลงเข้
ทารายการ”าหมายความว่
อตกลงใจเข้

โดยทางตรงหรื
อทางอ้อามเพื
่อก่อให้เกิดหมายความว่
การได้มาหรืาอจการเข้
าหน่าายไปซึ
นทรัพย์ การให้
อเช่อาทสิาความตกลงใดๆ
นทรัพย์ การให้หรืไม่
อรัวบ่า
“การตกลงเข้
ทารายการ”
ไปหรื่งอสิตกลงใจเข้
าทาสัเญช่าญาหรืหรื
บริ
ก าร การให้อหทางอ้
รื อ รัอบมเพื
ความช่
ว ยเหลื
อ ทางการเงิ
และการออกหลั
พ ย์ ใ หม่
ก่ อพให้ย์ เการให้
กิ ด สิ ทหธิรืหอรืรัอบ
โดยทางตรงหรื
่อก่อให้
เกิดการได้
มาหรือนจาหน่
ายไปซึ่งสินทรัพกย์ทรัการให้
เช่า รวมทั
หรือเช่้ งาเพืสิน่ อทรั
การสละสิ
ทธิในการกระท
าดังกล่วาวยเหลื อ ทางการเงิ น และการออกหลั ก ทรั พ ย์ ใ หม่ รวมทั้ งเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด สิ ท ธิ ห รื อ
บริ ก าร การให้
ห รื อ รั บ ความช่
การสละสิ“บุ
ทธิคใคลที
นการกระท
าดังนกล่
ว
่เกี่ยวโยงกั
” าหมายความว่
า
“บุ
(1)คคลที
ผู้บ่เกีริ่ยหวโยงกั
าร ผู้ถนือ”หุหมายความว่
้นรายใหญ่ ผูา้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
ษัทจดทะเบี
ยนหรือบริษมัทย่หรื
อยอรวมทั
้งผู่้ทจะได้
ี่เกี่ยวข้
งและญาติสนิเป็ทนของบุ
(1) ผูอานาจควบคุ
้บริหาร ผู้ถือมหุของบริ
้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุ
บุคคลที
รับอการเสนอให้
ผู้บริคหคลดั
ารหรืงกล่
อผูา้มวี
ษัทย่อย รวมทั
่ยวข้งอต่งและญาติ
สนิทษของบุ
คคลดัยงนหรื
กล่าอว
(2) อนิานาจควบคุ
ติบุคคลใดๆมของบริ
ที่มีผู้ถือษหุัท้นจดทะเบี
ใหญ่ หรืยนหรื
อผู้มอีอบริ
านาจควบคุ
ม เป็้งนผูบุ้ทคี่เกีคลดั
อไปนี้ของบริ
ัทจดทะเบี
อย ที่มีผู้ถือหุ้น ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือ
(2) นิบริตษิบัทุคย่คลใดๆ
บริ
(ก)ษัทย่ผูอ้บยริหาร

(ข)
้นรายใหญ่
(ก) ผู้ถบือริหหุาร
(ค)
(ข) ผู้มถื ีอหุานาจควบคุ
้นรายใหญ่ม
(ง)
่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
(ค) บุผู้มคีอคลที
านาจควบคุ
ม
(จ) บุผูค้ทคลที
ี่เกี่ยวข้่จะได้
องและญาติ
สนิทของบุ
(ก)อผูถึ้มงีอ(ง)
(ง)
รับการเสนอให้
เป็นคผูคลตาม
้บริหารหรื
านาจควบคุม
ผู้ที่เกีที่ย่ โวข้ดยพฤติ
องและญาติ
(ก) ถึง (ง) ออยู่ภ ายใต้ อิท ธิพ ลของบุ คคลตาม (1)
(3) บุ(จ)
ค คลใดๆ
ก ารณ์สบนิ่ทงชีของบุ
้ได้ ว่าคคลตาม
เป็ น ผู้ท าการแทนหรื
(2) ต่อการตั
ดสินใจก ารณ์
การก
ดการ หรือออยู
การด
าเนิอนิทงานอย่
างมีนคัยคลตาม
สาคัญ หรื
(3) ถึบุงค คลใดๆ
ที่ โดยพฤติ
บ่ งาหนดนโยบาย
ชี้ได้ ว่า เป็ น ผู้ทการจั
าการแทนหรื
่ภ ายใต้
ธิพ ลของบุ
(1)อ
บุถึงคคลอื
ลาดหลั
ย์แห่งาหนดนโยบาย
ประเทศไทย เห็นการจั
ว่ามีพดฤติ
านองเดี
น างมีนัยสาคัญ หรือ
(2) ่นต่ทีอ่ตการตั
ดสิกนทรั
ใจพการก
การการณ์
หรือทการด
าเนิยนวกังานอย่
บุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพากัย์แบห่ตลาดทุ
งประเทศไทย
นว่ามีพฤติ
ทานองเดี
ยวกั่ ยนวข้องตามมาตรา 89/1
ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการก
น ให้ หเห็
มายรวมถึ
ง บุกคารณ์
คลที
่มี ค วามเกี

แห่งพระราชบั
ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั
พย์ พ.ศ.
2535
ด้วย2 ง บุ ค คลที่มี ค วามเกี่ ยวข้องตามมาตรา 89/1
ทั้งนี้ญประกาศคณะกรรมการก
ากักบทรั
ตลาดทุ
น ให้
ห มายรวมถึ
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย2

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ
พย์แห่งประเทศไทย
เรื่องษการเปิ
ดเผยข้
อมูลและการ่
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั
กทรั่มเติ
พย์มแโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลั
ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อกมูทรั
ลและการปฎิ
บัติการของบริ
ัทจดทะเบี
ยนในรายการที
ปฎิ่ยบวโยงกั
ัติการของบริ
ัทจดทะเบี
ยนในรายการที
่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547กทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
เกี
น พ.ศ. ษ2546
และที
่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลั
2 ปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
1
1
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รายการระหว่างกัน
รายงานประจ�ำปี 2560

“ผู้ บ ริห าร” หมายความว่า ผู้ จัดการ หรือ ผู้ด ารงต าแหน่ งระดั บ บริหารสี่ รายแรกนั บ ต่อ จากผู้ จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงาน
บั ญ ชี ห รื อ การเงิ น ที่ เ ป็ น ระดั บ ผู้ จั ด การฝ่ า ยขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท่ า และรวมถึ ง กรรมการตามมาตรา 89/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย1
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้มีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้มีอานาจควบคุมกิจการ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ ผู้มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด หรือผู้มีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
“ผู้ ที่ เกี่ ยวข้อ ง” หมายความว่า บุ ค คลตามมาตรา 258 (1) ถึ ง (7) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
“เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป” หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
(2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
(3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานอง
เดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
“รายการธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทาเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ
“รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ” หมายความว่ า รายการทางการค้ า ซึ่ งธุ ร กิ จ ทั่ ว ไปที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน
“ส่วนได้เสีย ” หมายความว่า การได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ทั้ งทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลง
เข้าทารายการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

1

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 4)
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ลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกัน อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.

เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทารายการกับ
(ก) ผู้บริหาร
(ข) ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
(ค) ผู้ท่เี กี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.

เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือเมื่อบริษัทย่อย
ทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน อาจแบ่งได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายการธุรกิจปกติ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

สรุปการดาเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.

พิจารณาประเภทรายการและเงื่อนไขของแต่ละรายการตามตารางแนบท้าย

2.

บริษัทฯ ประเมินมูลค่ารายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชาระให้หรือได้รับ
ชาระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จานวนใดสูงกว่ากัน

3.

กรณี ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศ บริษัท ฯ จะเปิด เผยการตกลงเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกั นตามตาร างแนบท้ าย
เพื่ อจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ทารายการ หรือ
ภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป

4.

กรณี ต้ อ งขออนุ มั ติ ก ารท ารายการจากคณะกรรมการหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น บริษั ท ฯ จะขออนุ มั ติ ก ารเข้า ท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดาเนินการต่อไปนี้
(1) ดาเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนั้น
(2) ด าเนิ น การเปิ ด เผยมติ ที่ มี ส ารสนเทศการเข้ า ท ารายการตามรายละเอี ย ดที่ ป ระก าศก าหนดต่ อ
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ คณะกรรมการมีม ติอนุ มัติเข้าท ารายการ หรือ ภายใน
9.00 น. ของวันทาการถัดไป
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ในกรณีที่บริษัทฯ จะดาเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามตารางแนบท้ายนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการต่อ
ผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
5.

บริษัทฯ จะสามารถเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีได้อนุมัติ
การทารายการแล้วเป็นต้นไป ทั้งนี้ จะลงวันที่ที่เข้าทารายการก่อนวันที่มีการอนุมัติดังกล่าวมิได้

6.

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
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ตารางแนบท้ายประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ
1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป
1.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและ
ค่าตอบแทนสามารถคานวณได้จาก
ทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง
1.3 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและ
ค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้จาก
ทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

1.4 รายการธุรกิจปกติหรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทั่วไป

2. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่า
มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
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เปิดเผยต่อ
ตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

-

>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

✓

-

-

>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

-

-

-

-

>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

-

>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

✓

-

-

-

>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

✓

-

-

>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

-

มูลค่าของรายการ

ไม่จากัดมูลค่าของรายการ

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
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เปิดเผยต่อ
ตลาด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมการ
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

✓

✓

-

✓

✓

✓

<100 ลบ. หรือ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

✓

✓

-

>100 ลบ. หรือ >3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

✓

✓

✓
✪

-

-

-

✓

✓

-

✓

✓

✓
✪

ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

มูลค่าของรายการ
<1 ลบ. หรือ 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวน
ใดจะสูงกว่า

4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน
4.1 บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้
•

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นบุคคล
ธรรมดา

•

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นนิติบุคคล
ที่บริษัท จดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
ถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วน
ที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่มิใช่
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
(แล้วแต่กรณี) ถือหุ้นในนิติบุคคล
นั้น

4.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินอื่น นอกจาก 4.1

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวน
ใดจะสูงกว่า

✪ กรณี ที่ เ ป็ น รายการที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ร่ ว มกั น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง บริ ษั ท
จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่ วไปหรือดีกว่า
บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมในรายการดังกล่าว
หมายเหตุท้ายตาราง ✓ หมายถึง บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ดาเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย ✓
- หมายถึง บริษัทจดทะเบียนไม่มีหน้าที่ดาเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มเี ครื่องหมาย -
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แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Supplemental Guideline: Connected Transactions Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ภาพรวม
แนวทางปฏิบัติฉบับภาคผนวก เรื่อง นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (“แนวทาง”) ฉบับนี้ ได้กาหนด
แนวทางในเชิ งหลั ก การส าหรั บ ฝ่ า ยวาณิ ช ธนกิ จ (IBD) และ/หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ส าหรั บ ปฏิ บั ติ ต าม
ในการตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทาการเสนอให้ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ
“CNS”) เข้าทาการติดต่อหรือทาธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) กับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับบริษัทฯ (CNS’s Connected Persons) ซึ่งรวมถึงบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มโนมูระด้วย
วัตถุประสงค์ของแนวทางฉบับนี้ (ซึ่งเป็นภาคผนวกของ “นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน” – “Connected
Transaction Policy”) คื อ เพื่ อให้ แน่ ใจว่า บริษั ท ฯจะปฏิ บั ติ ต ามเจตนารมณ์ และข้อ บั งคั บ ที่ ระบุ ในนโยบายเกี่ยวกั บ
รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ดั งกล่ า ว และการติ ด ต่ อ หรื อ การท าธุ ร กรรมที่ เป็ น รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ บริ ษั ท ต่ า งๆ
ในกลุ่ ม โนมู ร ะหรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ บริ ษั ท ฯ จะเป็ น ไปแบบ Arm’s-length และเป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
การค้าทั่วไป (General Trading Conditions) ที่กาหนดโดยข้อบังคับหรือกฎระเบียบตามกฎหมายไทย
นิยามของคาว่า “รายการที่เกี่ยวโยงกัน ” “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ” และ “เงื่อนไขการค้าทั่วไป” ให้เป็นไปตาม
ที่ระบุในนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
แนวทาง
กรรมการ ผู้ บ ริหาร หรือ ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ บริษั ท ฯ จะเข้าท าธุ รกรรมรายการที่ เกี่ยวโยงกัน กั บ บริษั ท ฯ หรือ
บริษั ท ย่อยได้ก็ ต่ อเมื่ อธุ รกรรมดังกล่าวได้ รับ อนุ มั ติ จากที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้ น ของบริษั ท ฯ แล้ว เว้น แต่ ธุรกรรมดั งกล่ าว
จะเข้าลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length
ในการพิ จารณาว่าธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงใดมีลักษณะเป็ นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length และ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปนั้น ให้พิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้หรือไม่
หลักเกณฑ์ที่ 1 – เกณฑ์มาตรฐาน Arm’s-length
ในการพิจารณาธุรกรรม ควรนาเกณฑ์มาตรฐานดังต่อไปนี้มาปรับใช้เท่าที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง

(ก)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่สามารถทาได้กับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลอื่นเป็นการทั่วไป

ถ้าธุรกรรรมนั้นเป็นธุรกรรมที่บริษัทฯ สามารถทาได้กับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลอื่นเป็นการทั่วไป และสามารถ
ระบุข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions) เกี่ยวกับสินค้า บริการและการกาหนดราคาได้โดยแน่นอน ข้อตกลง
และเงื่อนไขของธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงที่จะถือว่าเข้าลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length ก็ควรจะมี
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ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่ต่างไปจากธุรกรรมดังกล่าว เช่น อัตราค่าบริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บ
จากบริษัทในกลุ่มโนมูระก็ไม่ควรต่างไปจากอัตราที่เรียกเก็บจากลูกค้าผู้ลงทุนสถาบันอื่นทั่วๆ ไป

(ข)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่สามารถทาได้กับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเท่านั้น

บริษัทฯ ควรพิจารณาว่าสามารถระบุข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้า บริการและการกาหนดราคาได้แน่นอน
หรือไม่ ในการนี้ เกณฑ์มาตรฐานตลาด (Market Benchmarks) สามารถนามาใช้ได้ และธุรกรรมในลักษณะนี้ที่จะถือว่า
เข้าลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length จะต้องเป็นธุรกรรมที่ มีข้อตกลงและเงื่อนไขไม่แตกต่างไปจาก
ที่ท้องตลาดใช้กัน
(ค)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่สามารถทาได้กับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลอื่นเป็นการทั่วไป แต่ไม่ปรากฏว่ามีเกณฑ์
มาตรฐานตลาดให้เปรียบเทียบ

กรณี เป็ น ธุ ร กรรมรายการที่ เกี่ ยวโยงที่ มี ข้อ ตกลงและเงื่ อ นไขเกี่ ยวกั บ สิ น ค้ า แล ะบริ ก ารที่ เป็ น การเฉพาะ
ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานตลาดให้เปรียบเทียบ การที่บริษัทฯ จะแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นข้อตกลง
ทางการค้าแบบ Arm’s-length จะต้องแสดงให้เห็นได้ว่ากาไรทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขของธุรกรรมรายการ
ที่เกี่ยวโยงดังกล่าวไม่ได้ต่างจากผลกาไรที่เกิดจากธุรกรรมที่ทากับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลอื่นเป็นการทั่วไป
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length
หรือไม่นั้น ไม่ควรจากัดอยู่เพียงเรื่องค่าตอบแทน แต่ควรพิจารณาจากข้อตกลงและเงื่อนไขปกติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น
ระยะเวลาการให้กู้ยืม หรือวิธีการชาระเงิน
หลักเกณฑ์ที่ 2 – การมีส่วนร่วม
ควรมีการประเมินการมีส่วนร่วมของคู่สัญญาในธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงโดยพิจารณาจาก:
•
•
•
•
•

การมี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งของพนั ก งานของคู่ สั ญ ญาแต่ ล ะฝ่ า ยในแง่ ของความอาวุ โส ประสบการณ์ แ ละ
เวลาทางาน
ความสามารถในการเลือกหาโอกาสในการลงทุน (Deal Origination)
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีผลต่อสัญญาว่าจ้าง (Mandate) และธุรกรรม
ค่าใช้จ่ายเพื่อลูกค้าที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
การมีส่วนร่วมในการขาย/จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
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หลักเกณฑ์ที่ 3 – การรับความเสี่ยง
ควรมีการประเมินการรับความเสี่ยงของคู่สัญญาในธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงโดยพิจารณาจาก:
•
•
•
•
•
•
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หนี้ตามกฎหมาย (Legal Obligations) ที่มีต่อลูกค้ าหรือคู่สัญ ญาอื่นที่ เกี่ยวข้องตามธุรกรรมรายการ
ที่เกี่ยวโยง
บทบาทและหน้าที่ตามกฎระเบียบข้อบังคับ
การใช้เงินทุน
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่มีต่อผู้ลงทุนและบุคคลที่สาม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดหรือความผันผวนของตลาด (Credit or Market Risks)
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รายการระหว่างกัน
บริ ษั ท ฯ มี ร ายการที่ เกี่ ยวโยงกั น กั บ บริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ยวโยงกั น ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ
1.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED (“NSL”) เพื่อเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทากับลูกค้าทั่วไป
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 5,075 บาท ค่านายหน้าคานวณจาก
มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

2.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”) เพื่อเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทากับลูกค้าทั่วไป
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 38,179 บาท ค่านายหน้าคานวณ
จากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

3.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ INSTINET PACIFIC LIMITED (“INSTINET”) เพื่อเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทากับลูกค้าทั่วไป
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับรอบปีบัญ ชี 2560 มีมูลค่ารวม 61,986,522 บาท ค่านายหน้ า
คานวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

4.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับ
ที่บริษัทฯ ทากับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 2,563 บาท ค่านายหน้าคานวณจาก
มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
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5.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 16,004,438 บาท ค่าบริการตามสัญญาคานวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกาไรร้อยละ 10

6.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจระหว่าง
ประเทศและข้อมูลตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 18,681,564 บาท ค่าบริการตามสัญญาคานวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกาไรร้อยละ 10

7.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะนาลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศ
ไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รายได้ค่าบริการสาหรับรอบปีบัญ ชี 2560 มีมูลค่ารวม 2,667,063 บาท ค่าบริการตามสัญ ญาคานวณจาก
รายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะนา และอัตราร้อยละที่กาหนดในสั ญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจ
ที่มีลักษณะเดียวกัน

8.

บริษั ท ฯ ได้ท าสั ญ ญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กั บ NIP เพื่ อ การยืม และให้ ยืม หลั กทรั พ ย์ สัญ ญา
ที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทากับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ค่าบริการสาหรับรอบปีบญ
ั ชี 2560 มีมูลค่ารวม 18,214 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

9.

บริ ษั ท ฯ ได้ ท าสั ญ ญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กั บ INSTINET เพื่ อ การยื ม และให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์
สัญญาที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทากับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยง
กัน
รายได้ ค่ า บริ ก ารส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2560 มี มู ล ค่ า รวม 174,888 บาท ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาเป็ น อั ต รา
ค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

10. บริ ษั ท ฯ ได้ ท าสั ญ ญา SERVICE AGREEMENT กั บ NOMURA SECURITIES CO.,LTD. (“NSC”) เพื่ อ สนั บ สนุ น
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NSC แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสาหรับรอบปีบัญ ชี 2560 มีมูลค่ารวม 6,092,400 บาท ค่าบริการตามสัญ ญาคานวณจาก
ขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
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11. บ ริ ษั ท ฯ ได้ ท า สั ญ ญ า SERVICE AGREEMENT กั บ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
(“NIHK”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NIHK แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสาหรับรอบปีบัญ ชี 2560 มีมูลค่ารวม 8,262,271 บาท ค่าบริการตามสัญ ญาคานวณจาก
ขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
12. บริ ษั ท ฯ ได้ ท าสั ญ ญา SERVICE AGREEMENT กั บ NSL และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD.
เพื่อการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย
รายได้ ค่ า บริก ารรั บ จาก NSL ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2560 มี มู ล ค่ า รวม 5,350,130 บาท เป็ น ค่ าบริก ารตาม
สัญญาคานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกาไรร้อยละ 10 สุทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
13. บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมรับจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์จาก INSTINET จากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
รายได้ ค่ าธรรมเนี ยมส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2560 มี มู ล ค่ า รวม 1,071,171 บาท ซึ่ งเป็ น อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
14. บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนี ยมอื่นจาก NIHK เพื่อแนะนาลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณ ฑ์
ตราสารหนี้ของกลุ่มโนมูระ
รายได้ค่าธรรมเนียมสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 244,389 บาท ค่าธรรมเนียมที่ได้รับคานวณจาก
ขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ
1.

บริษัท ฯ ได้ท าสัญ ญารับบริก ารเครือข่ายระบบคอมพิ วเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ ด อิน ฟอร์เมชั่น ไฮเว ย์ จากั ด
ซึ่ ง มี ก รรมการของบริ ษั ท ฯ เป็ น กรรมการผู้ จั ด การ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ บริ ก ารเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มสั ญ ญาณ
ระบบคอมพิ วเตอร์ค วามเร็วสู งที่ มี ลัก ษณะและคุณ ภาพของบริการเช่น เดี ยวกับ ที่ ได้ รับจากผู้ให้บ ริก ารทั่วไป
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันได้รับในอัตราค่าบริการที่เท่ากัน
ค่าบริการจ่ายสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 2,184,579 บาท อัตราค่าบริการจ่ายนี้เป็นอัตราเดียวกับ
ที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
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2.

บริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศให้ กั บ NSL ส าหรั บ การท า
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
ค่านายหน้าจ่ายสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 33,641 บาท ค่านายหน้าจ่ายคานวณจากมูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

3.

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายจากการที่ NIHK แนะนาลูกค้าให้กับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
ค่าธรรมเนียมจ่ายสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 218,250 บาท ค่าธรรมเนียมจ่ายคานวณเป็นสัดส่วน
จากอัตราร้อยละของค่าบริการที่ได้รับจากการจัดจาหน่าย และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวโยงกัน

4.

บริษั ทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนี ยมจ่ายจากการที่ NSC แนะนาลูกค้าให้กับบริษัท ฯ เพื่อสนับ สนุนการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
ค่าธรรมเนียมจ่ายสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 436,500 บาท ค่าธรรมเนียมจ่ายคานวณเป็นสัดส่วน
จากอั ต ราร้ อ ยละของค่ า บริ ก ารที่ ได้ รั บ จากการจั ด จ าหน่ า ย และเป็ น อั ต ราเดี ย วกั บ ที่ จ่ า ยให้ กั บ บุ ค คลอื่ น
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

5.

บริษั ท ฯ ได้ จ่ายค่ าธรรมเนี ยมจากการท าธุร กรรมค้าตราสารหนี้ สกุ ล เงิน ตราต่ างประเทศที่ NSL สนั บ สนุ น
การจัดจาหน่ายตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมจ่ายสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 134,275 บาท ค่าธรรมเนียมจ่ายคานวณเป็นสัดส่วน
จากอั ต ราร้อ ยละของรายได้ ที่ ได้ รั บ จากการค้ าตราสารหนี้ ส กุ ล เงิน ตราต่ างประเทศ และเป็ น อั ต ราเดี ยวกั บ
ที่จ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

6.

บริษัท ฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจากการท าธุรกรรมค้ าตราสารหนี้ สกุลเงิน ตราต่างประเทศที่ NIHK สนับ สนุ น
การจัดจาหน่ายตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมจ่ายสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่ารวม 268,549 บาท ค่าธรรมเนียมจ่ายคานวณเป็นสัดส่วน
จากอั ต ราร้อ ยละของรายได้ ที่ ได้ รั บ จากการค้ าตราสารหนี้ ส กุ ล เงิน ตราต่ างประเทศ และเป็ น อั ต ราเดี ยวกั บ
ที่จ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
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รายการอื่นๆ
1.

บริษัท ฯ ได้ทาสัญ ญาเงินให้ กู้ยืมแก่พนักงาน (ประเภทเงิน กู้เพื่อที่อยู่อาศัย) กับ นางกฤษณา แซ่หลิ่ว ซึ่งเป็ น
กรรมการบริหารของบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติรายการ จานวนเงินให้กู้ยืม ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกาหนด
ในสัญญาดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานทั่วไป
สาหรับ รอบปีบัญ ชี 2560 บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมตามสัญ ญาดังกล่าวจานวน 4,373 บาท
โดยคานวณจากยอดเงินกู้คงเหลือและอัตราดอกเบี้ยที่กาหนด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับพนักงานอื่นของบริษัทฯ
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
INSTINET PACIFIC LIMITED

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

1.

2.

3.

4.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

ดร.ประสิทธิ์ กำญจนศักดิ์ช้ย
เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ

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

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

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

ความสัมพันธ์

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

ลักษณะของรายการ

2,563

61,986,522

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน
ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

38,179

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
5,075

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

1,722 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

69,910,984 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

447,429 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
161,045 ค่ำนำยหน้ำคำนวณจำกมูลค่ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์และอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

มูลค่าของรายการ (บาท)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทและบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ดังนี้

รายละเอียดเกี
่ยวกับย
างกัน
รายละเอี
ยดเกี
่ รายการระหว่
วกับรายการระหว่
างกัน

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

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

5.

6.

7.

8.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญำกำรให้บริกำรเพื่อจัดหำข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับงำนวำณิชธนกิจ
ระหว่ำงประเทศ ที่บริษัทฯ เป็น
ผู้ให้บริกำรและได้รับค่ำตอบแทน
สัญญำกำรแนะนำลูกค้ำที่บริษัทฯ
เป็นผู้ให้บริกำรและได้รับ
ค่ำตอบแทน

สัญญำให้บริกำรกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ที่บริษทั ฯเป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

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

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

สัญญำกำรให้บริกำรสนับสนุนธุรกิจ
ที่บริษัทฯ 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

ความสัมพันธ์

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
15 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

1 ปี

ระยะเวลาของสัญญา

18,214

2,667,063

18,681,564

773,812 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

2,478,854 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
รำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้ำที่
บริษัทฯ แนะนำ และอัตรำร้อยละ
ที่กำหนดในสัญญำซึ่งเทียบเคียงได้
กับธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกัน

17,860,000 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
16,004,438
15,612,403 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10
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NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SECURITIES CO., LTD.

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

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

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

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

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

สัญญำให้บริกำรกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ที่บริษทั ฯเป็นผู้ให้บริกำร
และได้รับค่ำตอบแทน

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) กับ
INSTINET PACIFIC LIMITED

9.

ลักษณะของรายการ

ความสัมพันธ์

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ขึ้นอยู่กับกำรตกลงกัน
ในแต่ละงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

ขึ้นอยู่กับกำรตกลงกัน
ในแต่ละงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
15 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

8,262,271

6,092,400

1,460,631 อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและ
ปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย

6,414,400 อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและ
ปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
174,888
143,265 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไป

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯ ได้รับค่ำธรรมเนียมอื่นจำก
กำรแนะนำลูกค้ำทีม่ ีศักยภำพใน
ประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตรำ
สำรหนี้ของกลุ่มโนมูระ

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
SINGAPORE LIMITED

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

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

บริษัทฯ ได้รับค่ำธรรมเนียมรับจำก
กำรผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์

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

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

สัญญำกำรให้บริกำรซือ้ ขำย
หลักทรัพย์และงำนวิจัยที่บริษัทฯ
เป็นผู้ให้บริกำรและได้รับ
ค่ำตอบแทน

ลักษณะของรายการ

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

ความสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

-

-

-

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

-

244,389

1,071,171

43,367 อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและ
ปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย

145,671 อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและ
ปริมำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย

223,768 เป็นอัตรำค่ำธรรมเนียมทีคิดกับ
ลูกค้ำทั่วไป

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
5,350,130
12,134,976 ค่ำบริกำรตำมสัญญำคำนวณจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10 สุทธิจำกรำยได้ค่ำ
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
(ค่ำบริกำรดังกล่ำวได้รับจำก NSL)

รายงานประจ�ำปี 2560
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ความสัมพันธ์

กรรมกำรของบริษัทฯ
เป็นกรรมกำรผู้จดั กำรของบริษัท
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 NOMURA
INTERNATIONAL (HONG KONG)
LIMITED

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

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

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

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

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

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ค่ำธรรมเนียมจ่ำยสำหรับกำรแนะนำ
ลูกค้ำให้กับบริษัทฯ เพือ่ สนับสนุน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ประเภท
ตรำสำรหนี้

ค่ำธรรมเนียมจ่ำยสำหรับกำรแนะนำ
ลูกค้ำให้กับบริษัทฯ เพือ่ สนับสนุน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ประเภท
ตรำสำรหนี้

สัญญำกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์ในตลำดต่ำงประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริกำร
และจ่ำยค่ำบริกำร

สัญญำให้บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย
ระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริกำร
และจ่ำยค่ำบริกำร

ลักษณะของรายการ

-

-

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
สำมำรถบอกเลิกโดยกำรทำ
หนังสือบอกกล่ำวอีกฝ่ำย
หนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

436,500

218,250

33,641

736,069 คำนวณเป็นสัดส่วนจำกอัตรำ
ร้อยละของค่ำบริกำรที่ได้รับจำก
กำรจัดจำหน่ำย และเป็นอัตรำ
เดียวกับที่จ่ำยให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวโยงกัน

368,034 คำนวณเป็นสัดส่วนจำกอัตรำ
ร้อยละของค่ำบริกำรที่ได้รับจำก
กำรจัดจำหน่ำย และเป็นอัตรำ
เดียวกับที่จ่ำยให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวโยงกัน

35,524 ค่ำนำยหน้ำจ่ำยคำนวณจำกมูลค่ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์และอัตรำ
ค่ำนำยหน้ำที่เทียบเคียงกับ
ผู้ให้บริกำรทั่วไปที่ไม่มีควำมเกี่ยว
โยงกัน

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2,184,579
2,271,263 อัตรำค่ำบริกำรจ่ำยเป็นอัตรำ
เดียวกับลูกค้ำทั่วไปที่ไม่มีควำม
เกี่ยวโยงกัน
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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.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
INTERNATIONAL (HONG KONG)
LIMITED

นำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว เป็น
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

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

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

ความสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

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

ค่ำธรรมเนียมจำกกำรทำธุรกรรมค้ำ
ตรำสำรหนี้สกุลเงินต่ำงประเทศ
ให้แก่ NOMURA INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

ค่ำธรรมเนียมจำกกำรทำธุรกรรมค้ำ
ตรำสำรหนี้สกุลเงินต่ำงประเทศ
ให้แก่ NOMURA SINGAPORE
LIMITED

ลักษณะของรายการ

ไม่เกิน 100 เดือน

-

-

ระยะเวลาของสัญญา

4,373

268,549

8,975 อัตรำดอกเบี้ยเป็นอัตรำเดียวกันกับ
พนักงำนอื่นของบริษัทฯ

- คำนวณเป็นสัดส่วนจำกอัตรำ
ร้อยละของรำยได้ที่ได้รับจำก
กำรค้ำตรำสำรหนี้สกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ

มูลค่าของรายการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
134,275
- คำนวณเป็นสัดส่วนจำกอัตรำ
ร้อยละของรำยได้ที่ได้รับจำก
กำรค้ำตรำสำรหนี้สกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
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สัญญำกำรให้บริกำร-งำนวำณิชธนกิจระหว่ำงประเทศ
สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรแนะนำลูกค้ำ
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
รำยกำรอื่นๆ - เงินทดรองจ่ำย
รำยกำรอื่นๆ - เงินทดรองจ่ำย
รำยกำรอื่นๆ - เงินทดรองจ่ำย

สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
สัญญำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
สัญญำกำรให้บริกำรสนับสนุนธุรกิจ
สัญญำกำรให้บริกำรแนะนำลูกค้ำ
สัญญำกำรให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และงำนวิจัย

รายการ
INSTINET PACIFIC LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. และ
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
NOMURA INTERNATIONAL PLC.
INSTINET PACIFIC LIMITED
นำงกฤษณำ แซ่หลิว่
NOMURA HOLDINGS, INC.
INSTINET PACIFIC LIMITED
NOMURA SECURITIES CO., LTD

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
หนิ้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น

รายการที่แสดงใน
งบการเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
1,300,000
108,782
15,030,871
11,048
129,134
48,344
579,750

192,013,129
196,984,091
1,264,438
668,001
15,030,871

31 ธันวาคม 2560

1,760,000
818,172
69,874
18,216
21,430
436,697
74,472
592,709

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

31 ธันวาคม 2559
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินทีส่ �ำ คัญ
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)

ปีบัญชี 2559
(1 ม.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)

ปีบัญชี 2558
(1 ม.ค. 58 –
31 ธ.ค. 58)

81.34
25.57
8.60
55.61

84.02
24.36
7.52
22.621

84.55
24.60
7.62
15.87

4.10
0.16

3.87
0.16

3.54
0.14

0.24
3.04
6.98
89.77
1.31
N/A

0.30
4.57
5.98
90.811
0.88
93.91

0.68
3.20
19.77
93.43
1.00
93.06

4.85

1.821

6.48

76.88

121.05

120.87

2.59
0.22
N/A

2.55
0.19
0.18

2.55
0.19
0.18

24.56
50.52
10.30
1.13
15.35

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

(12.80)
(22.97)
3.01
2.59
(2.98)

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

ตัวเลขที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่นาเสนอในปี 2559 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบงบการเงินสาหรับบริษัทหลักทรัพย์
จากการนาประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 22/2559 ลงวั นที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่ อง แบบงบการเงินส าหรั บบริ ษั ท หลั กทรั พ ย์
ซึ่งประกาศให้ใช้บังคับกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปมาถือปฏิบัติ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์
เคราะห์
ละคำ
�อธิบายจัายของฝ่
การวิ
และคแ
าอธิ
บายของฝ่
ดการ ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ (Overview)
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ การเป็ น นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ การเป็ น ตั ว แทนซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 หดตัวลงสืบเนื่องจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ มี ก ารฟื้ น ตั ว ที่ ล่ า ช้ า กว่ า ที่ ค าด ในขณะที่ ก ลั บ มาเติ บ โตขึ้ น ในช่ ว ง 4 เดื อ นสุ ด ท้ า ยของปี 2560
จากการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ และท าให้ มู ล ค่ า การซื้ อ ขายเฉลี่ ย ต่ อ วั น ของปี 2560 (รวมประเภท
การลงทุ น เพื่อ บัญชีบ ริษัท หลัก ทรัพย์ ) ปรั บ ตั วลดลงจากปี 2559 เพี ยงร้ อ ยละ 5 ส่ งผลให้ ธุรกิ จการเป็นนายหน้า
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละธุ ร กิ จ การเป็ น ตั ว แทนซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ของบริ ษั ท ฯ ในภาพรวมของปี 2560
หดตัวลงจากปี 2559 รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายและการแย่งชิง
บุ ค ลากร ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดร้ อ ยละ 2.76 ลดลงจากปี 2559 ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดร้ อ ยละ 2.98
อย่า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ยังคงมุ่ งมั่ น ในการสร้างมู ลค่ าเพิ่ มให้กั บผลิ ตภั ณ ฑ์และบริก ารของบริษัท ฯ ให้ มี ค วามแต กต่าง
ไม่ ว่ า จะเป็ น การจั ด อบรมสั ม มนาในหั ว ข้ อ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการเงิ น และ
การลงทุนให้กับลูกค้า นักลงทุน และที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor: “FA”) การพัฒนาบุคลากรและ
ระบบงานของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ศั ก ยภาพมากขึ้ น การพั ฒ น าและปรั บ ปรุ ง ระบบซื้ อ ขายให้ ส อดรั บ กั บ เทคโนโลยี
ที่ เปลี่ ยนแปลงไปเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า การเพิ่ ม จ านวนบทวิเคราะห์ ให้ ค รอบคลุ ม จานวนบริษัท
จดทะเบียน/อุตสาหกรรมมากขึ้น การขยายช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารทางการเงินและการลงทุนไปยัง Social Media
ยอดนิยมหลากหลายช่องทาง ทั้ง Facebook Page: Nomura Direct และ Line Official: @NomuraDirect รวมถึง YouTube
Channel: NomuraDirect เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ของลูกค้าในยุคสมัยใหม่และเป็นโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้า เป็นต้น
ธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ของบริษัทฯ ในปี 2560 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี
2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียนจากธุรกรรมดังกล่าว 640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 541 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 784 จาก 69 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
ธุรกิจ การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หดตัวลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 จากสภาพ
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทรงตัว ซึ่งทาให้ลูกค้าของบริษัทฯ ปรับลดความต้องการลงทุนด้วยการใช้
เงิ น กู้ ยืม เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ โดยในช่ ว งครึ่ งหลั งของปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ พ ยายามผลั ก ดั น ธุ ร กิ จ เงิ น ให้ กู้ ยืม เพื่ อ ซื้ อ
หลักทรัพย์ให้เติบโตขึ้นควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อช่วยกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงิน และทาให้
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ซึ่งส่งผลให้ยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ 8,191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,240 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จาก 6,951 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
ธุรกิจวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยรวมค่อนข้างทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2559 โดยรายได้จาก
ฝ่ายตลาดทุนหดตัวสืบเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศทีม่ ีการฟื้นตัวที่ล่าช้ากว่าทีค่ าดในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560
ซึ่งทาให้ลูกค้าบางรายเลื่อนการเข้าจดทะเบียน ในขณะที่รายได้จากฝ่ายควบรวมกิจการเติบโตขึ้น จากความร่วมมือกับ
กลุ่มโนมูระ และรายได้จากฝ่ายตลาดตราสารหนี้ เติบโตขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ยังทรงตัวในระดับต่า ซึ่งทาให้
ลูกค้ามีความต้องการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
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ธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ ในปี 2560 หดตัวลงจากปี 2559 ตลาดตราสารหนี้ในกลุ่มที่มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ขยายตัวเมื่อเทียบกับภาวะตลาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตราสารหนี้
ในกลุ่มที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือได้รับการจัดอั นดับความน่าเชื่อถือที่ต่ากว่า ระดับน่าลงทุน (Investment
Grade) อยู่ ใ นสภาวะหดตั ว ซึ่ ง เป็ น ผลจากการผิ ด นั ด ช าระของตราสารหนี้ ข องบริ ษั ท เอกชนที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ตลาดตราสารหนี้และความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้ว่าการผิดนัดชาระจะมีสัดส่วนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับยอดรวม ประกอบ
กับมีผู้ให้บริการในตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้นทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทฯ
มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สาหรับ หุ้นกู้เอกชนลดลงจากปี 2559 อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์สาหรับตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสนอขายตั๋วแลกเงินที่มีคุณภาพ
มีอัตราดอกเบี้ยเหมาะสม และมีฐานะการเงินที่ดีพอสมควร
ธุ ร กิ จ การยื ม และให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในปี 2560 ค่ อ นข้ า งทรงตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2559
ซึ่งเป็นไปตามสภาพการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบงานสาหรับ
ลูกค้าที่ยืมหุ้นผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการและดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้
บริการมากขึ้น
ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้ แบรนด์ Nomura iFund ของบริษัทฯ ในปี 2560
เติบโตขึ้นจากปี 2559 โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีมูลค่าหน่วยลงทุนภายใต้การดูแลของบริษัทฯ 30,483 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 7,509 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 จาก 22,974 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของ
บริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
Mobile Application “Nomura iFund” บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ให้สามารถซื้อ ขาย
กองทุนรวมผ่าน Smartphone อีกทั้งการพัฒนาฟังก์ชั่น Nomura Dollar Cost Average ฟังก์ชั่น Nomura Auto Stock to
Fund และฟังก์ชั่น Nomura iFund Basket รวมไปถึงการจัดทาบทวิเคราะห์กองทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวม
ไปถึงการจัดอบรมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมให้กับลูกค้า นักลงทุน และ FA ตลอดจนการ
ใช้ช่องทางการจาหน่ายผ่านผู้แทนขายหน่วยลงทุนอิสระ (Direct Sales Agent)
กล่าวโดยสรุป ปี 2560 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนค่อนข้างผันผวน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากหลาย
ปั จ จั ย ทั้ ง ภายในประเทศและโลก อี ก ทั้ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจาก
การเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ทาให้ในปี 2560 ธุรกิจการเป็น
นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ การเป็ นตั ว แทนซื้ อ ขายสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า และธุ รกิ จ ค้ าตราสารหนี้ ห ดตั วลง
ค่อนข้างมาก ในขณะที่ธุรกิจวาณิชธนกิจมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างต่า อย่างไรก็ดี ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีการเติบโตที่ดี และเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บริษัทฯ
ยังคงสามารถทากาไรได้ในภาวะที่เศรษฐกิจและการลงทุนมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures บริษัทฯ มีกาไรจากการขายเงิน ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นเงินลงทุนในธุร กิ จ
ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่บริษัทฯ ถือครองมา
เป็นเวลานาน ซึ่งทาให้ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 มีกาไรสุทธิ 475 ล้านบาท ดีขึ้นกว่าปี 2559 ที่มี
กาไรสุทธิ 412 ล้านบาท แม้ว่าปี 2560 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนมีความผันผวนและความไม่แน่นอน
ซึ่งสะท้อนความสาเร็จของการดาเนินกลยุทธ์การกระจายแหล่งรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง ที่บริษัทฯ ได้พยายามดาเนินการ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว
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1.

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ

ภาพรวมการดาเนินงานและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสาหรับรอบปีบญ
ั ชี 2560
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปีบัญชี 2560 ในภาพรวมค่อนข้างดี โดยมีกาไรสุทธิ 475 ล้านบาท
ก าไรต่ อ หุ้ น 0.22 บาทต่ อ หุ้ น เพิ่ ม ขึ้ น 63 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 15 จากรอบปี บั ญ ชี 2559 ซึ่ ง มี ก าไรสุ ท ธิ
412 ล้านบาท กาไรต่อหุ้น 0.19 บาทต่อหุ้น
ก าไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากรายได้ ร วมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดย รายได้ ร วมเพิ่ ม ขึ้ น
168 ล้านบาท จาก 1,692 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,860 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท จาก 1,181 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,269 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7
รายได้รวมเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
กาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไปที่บริษัทฯ ถือครองมาเป็นเวลานาน ในขณะที่รายได้จากธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้จากธุรกิจค้าตราสารหนี้ ลดลง
ส่วนรายได้จากธุรกิจการให้กู้ยืม เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายได้ จากธุรกิจการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ค่อนข้างทรงตัว
ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจ
ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าเสื่อมราคา ค่าบารุงรักษา และค่า ตัดจาหน่ายซอฟต์แวร์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและต้นทุน
ทางการเงินลดลง
จากผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไรสาหรับรอบปีบัญชี 2560 ดังนี้
•

•
•
•

อั ต ราก าไรขั้ น ต้ น ลดลง จากร้ อ ยละ 84.02 ในปี 2559 เป็ น ร้ อ ยละ 81.34 ในปี 2560 เนื่ อ งจากอั ต รา
การเพิ่มขึ้นของรายได้รวมต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายรวมกับต้นทุน
ทางการเงิน
อัตรากาไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 24.36 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 25.57 ในปี 2560
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 7.52 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 8.60 ในปี 2560
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3.87 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.10 ในปี 2560

กล่าวโดยสรุป ในปี 2560 บริษัทฯ ยัง คงสามารถดาเนินธุรกิจให้มีกาไรสุทธิ ที่สูงขึ้นกว่าปี 2559 โดยส่วนหนึ่ง
เป็นผลสาเร็จ จากการดาเนินกลยุทธ์ การกระจายแหล่งรายได้ไปยังหลากหลายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจ
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง อันเป็นผลมาจาก
สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรั พย์ฯ ที่หดตัวลงและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ในธุรกิจหลักทรัพย์ ในขณะที่
รายได้จากธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ
ดาเนินงานมานานหลายปีเริ่มมีความสาคัญมากขึ้น อันเป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ของผู้ บริหารที่เล็งเห็นโอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าว และมีการเตรียมการที่ดีเพื่อรองรับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์
ปัจจัยเหล่านี้ ทาให้บริษัทฯ สามารถดาเนินงานให้ มีระดับรายได้และความสามารถในการทากาไรได้ดี ในระดับหนึ่ง
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนที่ค่อนข้างผันผวนและภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย์
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รายได้รวมสาหรับรอบปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2559
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ ค่ า นายหน้ า ส าหรั บ รอบปี บัญ ชี 2560 ลดลง 120 ล้ า นบาท จาก 940 ล้ า นบาท ในปี 2559 เป็ น
820 ล้านบาท ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 13
รายได้ค่านายหน้าของบริษัทฯ ลดลงตามสภาพการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
เฉลี่ยต่อวัน (ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวม MAI) ลดลงร้อยละ 5
จาก 47.00 พันล้านบาท ในปี 2559 เป็น 44.88 พันล้านบาท ในปี 2560 ประกอบกับธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากจานวนบริษัทสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและการแย่งชิงบุคลากร รวมถึงการแข่งขัน
ในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขาย
การลดลงของรายได้ค่านายหน้าดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายได้รวมลดลง จากร้อยละ
55.57 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 44.07 ในปี 2560
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2560 เพิ่ ม ขึ้ น 167 ล้ า นบาท จาก 262 ล้ า นบาท
ในปี 2559 เป็น 429 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มสูงขึ้นมากจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากความพยายามของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ
ดังกล่าวด้วยการขยายฐานนักลงทุนและการเพิ่มช่องทางผู้แทนขายหน่วยลงทุนอิสระ (Direct Sales Agent) ในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับ
ปี 2559
การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการดัง กล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 15.47 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 23.04 ในปี 2560
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สาหรับรอบปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท จาก 356 ล้านบาท
ในปี 2559 เป็น 364 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากการเติบโตของธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น แต่สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อรายได้รวมกลับลดลง จากร้อยละ 21.05 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 19.60 ในปี 2560
เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2560
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ทั้งนี้ ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 1,240 ล้านบาท จาก 6,951 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
เป็น 8,191 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2560 คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 18 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
ก าไรและผลตอบแทนจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2560 เพิ่ ม ขึ้ น 118 ล้ า นบาท จาก
122 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 240 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจค้าตราสารหนี้ลดลง เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้า
ลดลงอั น เป็ น ผลจากการผิ ด นั ด ช าระของตราสารหนี้ ข องบริ ษั ท เอกชน อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ มี ก าไรเพิ่ ม ขึ้ น
จากธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ซึ่งทาให้ต้องมีการลงทุน
ใน Single Stock Futures และหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Securities) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองฐานะ
Single Stock Futures และรายได้ของธุรกรรมนี้สะท้อนในราคา ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของกาไรจากเงินลงทุน นอกจากนี้
บริษัทฯ มีกาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่บริษัทฯ ถือครองมาเป็นเวลานาน
การเพิ่มขึ้นของกาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนกาไรและผลตอบแทน
จากเครื่องมือทางการเงินต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 7.20 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 12.92 ในปี 2560
รายได้อนื่
รายได้ อื่ น ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2560 ลดลง 5 ล้ า นบาท จาก 12 ล้ า นบาท ในปี 2559 เป็ น 7 ล้ า นบาท
ในปี 2560 หรื อ ลดลงร้อยละ 43 เนื่ อ งจากในปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี ก ารขายสินทรัพย์ถาวรของบริษั ทฯ ที่ ค รบอายุ
การใช้งานและตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวน ในขณะที่ปี 2560 ไม่มีรายการดังกล่าว
การลดลงของรายได้อื่นดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมลดลงเพียงเล็กน้อย จากร้อยละ 0.71
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 0.37 ในปี 2560
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ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับรอบปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2559
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับรอบปีบัญชี 2560 ลดลง 7 ล้านบาท จาก 649 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น
642 ล้านบาท ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของผลตอบแทนจ่ายจากค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Incentive) ตามการลดลงของปริมาณธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการเป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสาหรับรอบปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท จาก 181 ล้านบาท ในปี 2559
เป็น 264 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและบริการ
ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับรอบปีบัญชี 2560 ลดลง 5 ล้านบาท จาก 87 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 82 ล้านบาท
ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ครบกาหนดในปี 2559 และบริษัทฯ ไม่มีการออก
ตั๋วแลกเงินเพิ่มเติมในปี 2560 ในขณะที่ยอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยของปี 2560 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2559 ซึ่งทาให้ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2559
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ มีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสาหรับรอบปีบัญชี 2560 จานวน 0.6 ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ซึ่งเกิดจากการถือครองเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไ ด้รับผลกระทบจากการผิดนัดชาระของตราสารหนี้
ของบริษัทเอกชน
ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ มีรายการซื้อขายผิดพลาด (Error Trade Transaction) จากธุรกรรมการเป็นตัวแทน
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทาให้บริษัทฯ ต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสาร
หนี้ ที่ มี ก าหนดระยะเวลา 6 เดื อ น อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งต้ น ปี 2560 ตราสารหนี้ ข องบริ ษั ท เอกชนบางส่ ว น
ที่กองทุนรวมดังกล่าวไปลงทุนมีการผิดนัดชาระ ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับเงินลงทุนใน
กองทุนรวมดังกล่าว และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือ นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุน
ในกองทุนรวมดังกล่าวแล้ว และยังคงค้างส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ผิดนัดชาระโดยมีสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรับเงินลงทุนในกองทุนรวมส่วนนั้นเต็มจานวน
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ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2560 เพิ่ ม ขึ้ น 17 ล้ า นบาท จาก 264 ล้ า นบาท ในปี 2559 เป็ น
281 ล้านบาท ในปี 2560 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าบารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายซอฟต์แวร์จากการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับรอบปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท จาก 99 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 115 ล้านบาท
ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2559 เนื่องจากกาไรก่อนภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้นจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษั ท ฯ ดั งกล่ า วข้ างต้ น อนึ่ ง อั ต ราภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ คคลประจาปี 2560 คื อ ร้ อ ยละ 20 ซึ่ ง เป็ น อั ต ราเดี ยวกันกับ
ปี 2559
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2.

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ภาพรวมฐานะทางการเงินและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในรอบปีบญ
ั ชี 2560
ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์การกระจายแหล่งรายได้ ไปยังหลากหลายธุรกิจ
เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงตาม
สภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผันผวน และธุรกิจตราสารหนี้ ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงตามสภาวะตลาด
ตราสารหนี้ที่เกิดความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดนัดชาระของตราสารหนี้ของบริษัทเอกชน และทาให้
บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุนหมุน เวียนในการรองรับธุรกิจ นี้ลดลง อย่างไรก็ดี ในช่วงกลางปี 2560 บริษัทฯ
มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures
ของบริษัทฯ จึงได้พยายามผลักดันธุรกิจนี้ให้เติบโตขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 โดยมุ่งหวังโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้าและกระจายรายได้ของบริษัทฯ ไปยังหลากหลายธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และธุรกรรม Block Trade – Single
Stock Futures ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุน เพิ่มขึ้น
บริษัทฯ จึงได้เพิ่มเงินกู้ยืมระยะสั้นในช่วงสิ้นปี 2560 ต่อเนื่องไปยังปี 2561 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว
ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้
สิ น ทรั พ ย์ร วมเพิ่ ม ขึ้ น 2,537 ล้ า นบาท จาก 10,329 ล้ า นบาท ณ สิ้ น ปี 2559 เป็ น 12,866 ล้ า นบาท
ณ สิ้ น ปี 2560 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 25 จากการเพิ่ มขึ้ น ของเงิ นลงทุน และลู ก หนี้ เงิ น ให้ กู้ ยืม เพื่ อซื้ อ หลั ก ทรั พย์และ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง เกิ ด จากปริ ม าณการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ที่ สู ง ขึ้ น ในช่ ว งสิ้ น ปี 2560 ทั้ งนี้
ยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่ เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 83 ของสินทรัพย์รวม
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,447 ล้านบาท จาก 4,844 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 7,291 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม และการเพิ่ มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจากปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นในช่วงสิ้นปี 2560 ทั้งนี้ ยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 52 ของหนี้สินรวม
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น 90 ล้ า นบาท จาก 5,485 ล้ า นบาท ณ สิ้ น ปี 2559 เป็ น 5,575 ล้ า นบาท
ณ สิ้นปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากกาไรสุทธิสาหรับรอบปีบัญชี 2560
จากผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.88 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เป็น
1.31 เท่า ณ สิ้นปี 2560 จากการเพิ่มขึ้นของเงิน กู้ยืม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราที่ ไม่สู งและไม่มี ผลกระทบต่ อ
การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ เ จ้ า หนี้ ก าหนด และมี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ พิ่ ม ขึ้ น 0.04 บาทต่ อ หุ้ น จาก 2.55 บาทต่ อ หุ้ น
ณ สิ้นปี 2559 เป็น 2.59 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2560 ทั้งนี้ การจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้นโยบายการจัดหา
เงินทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
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ในด้านสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ ดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
5,045.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ร้อยละ 76.88 ของ
หนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ คือ ไม่ต่ากว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่ว ไปและ
ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ ยังคงจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และ
มีความมั่นคงทางการเงิน
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 2,537 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 158 ล้านบาท จาก 438 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 280 ล้านบาท
ณ สิ้ น ปี 2560 หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 36 จากการลงทุ น เพิ่ ม ในธุ ร กรรม Block Trade – Single Stock Futures ในช่ ว ง
สิ้นปี 2560
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิเพิ่มขึ้น
2,197 ล้านบาท จาก 9,284 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 11,481 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24
ซึ่งเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 1,240 ล้านบาท จาก 6,951 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 8,191
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 จากการเติบโตของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งหลังของปี
2560 ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ประกอบกับสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สูงในช่วง 3 วันสุดท้าย
ของปี 2560 จึงทาให้บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สานักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์ และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าคงค้างสูง ณ วันสิ้นปี 2560
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้จาแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 10,709 ล้านบาท แบ่งเป็น
มู ล หนี้ จั ด ชั้ น ปกติ 10,700 ล้ า นบาท มู ล หนี้ จั ด ชั้ น ต่ ากว่ า มาตรฐาน 2 ล้ า นบาท และมู ล หนี้ จั ด ชั้ น สงสั ยจ านวน
7 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ณ สิ้ น ปี 2559 ที่ มี ย อดลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ รวม
8,821 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติจานวน 8,815 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจานวน 6 ล้านบาท ทั้งนี้
บริษัทฯ ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจานวน
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เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 436 ล้านบาท จาก 188 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 624 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 232 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตของธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ของลูกค้า
ในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มให้บริการในช่วงปลายปี 2559
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นตราสารทุนจดทะเบียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองฐานะ
Single Stock Futures สาหรับธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ซึ่งจัดประเภทอยู่ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
อาคารและอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ ล ดลง 15 ล้ า นบาท จาก 130 ล้ า นบาท ณ สิ้ น ปี 2559 เป็ น 115 ล้ า นบาท
ณ สิ้นปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 12 จากการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 2,447 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงิ น กู้ ยื ม จากสถาบั น การเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น 1,750 ล้ า นบาท จาก 2,050 ล้ า นบาท ณ สิ้ น ปี 2559 เป็ น
3,800 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
และธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures
ยอดคงเหลื อ ณ สิ้ น ปี 2560 เป็ น เงิ น กู้ ยืม ระยะสั้น จานวน 2,950 ล้ า นบาท และเงิ น กู้ ยืม ระยะยาวจานวน
300 ล้านบาท ตามนโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้ า หนี้ ส านั ก หั ก บั ญ ชี แ ละบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์แ ละเจ้ า หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพิ่ ม ขึ้ น
655 ล้านบาท จาก 2,365 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 3,020 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28
ซึ่งเป็นผลจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สูงขึ้นในช่วงสิ้นปี 2560
ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท จาก 92 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
เป็น 100 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 หรือเพิ่มขึ้ นร้อยละ 9 จากการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานที่รับรู้ในปี 2560
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หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท จาก 267 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 318 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินอื่นๆ จากการดาเนินงาน
ปกติ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เพิ่ ม ขึ้ น 90 ล้ า นบาท จาก 5,485 ล้ า นบาท ณ สิ้ น ปี 2559 เป็ น 5,575 ล้ า นบาท
ณ สิ้นปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปัจจัยดังนี้
•

กาไรสะสมเพิ่มขึ้น 475 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานสาหรับรอบปีบัญชี 2560

•

ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได้ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
2 ล้านบาท

•

กาไรสะสมลดลง 387 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับรอบปีบัญชี 2559
ในปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

อนึ่ง บริษัทฯ จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 24 ล้านบาท อย่างไรก็ดี
จานวนทุนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับยอดกาไรสะสม ณ สิ้นปี 2560
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งจากในประเทศและโลก เป็นปัจจัยหลักที่อาจส่งผลต่อฐานะการเงินหรือ
การดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการผลักดันโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวของภาครัฐ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
รวมถึงประเทศอื่นๆ แนวโน้มการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าตามนโยบายของภาครัฐ ภาวะทางการเมืองและแผนการเลือกตั้ง
รัฐบาลใหม่ของประเทศไทย สภาวะสังคมของประเทศไทยที่กาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า
การผลักดันให้ภาคประชาชนมีการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับวัยเกษียณของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการเงินและลงทุนและการพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงที่หลากหลายของภาคเอกชน
ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐอเมริกา
(US) ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจของ US แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB)
แนวโน้มราคาน้ามันดิบในตลาดโลก แนวโน้มการอ่อนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่
ประเทศก าลั ง พั ฒนาในทวี ป เอเชี ย การเก็ บ ออมของภาคประชาชน ความต้ อ งการลงทุ น ในตลาดตราสารทุ น และ
ตราสารหนี้ของนักลงทุน ความต้องการขยายธุรกิจ ทิศทางการดาเนินงาน และระดับความสามารถในการทากาไรของ
บริษัทจดทะเบียน รวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเข้ามามีบทบาท
มากขึ้นตามลาดับของเทคโนโลยีทางการเงิน (“Fin Tech”) และ Startup ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัทฯ ทั้งในฐานะบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ในด้านภาวะอุตสาหกรรม นโยบายของทางการที่มีการประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2555 ทาให้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นใหม่เข้ามาดาเนินงานในธุรกิจ
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหลายแห่ง ซึ่งส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในด้านอัตราค่าธรรมเนียม
ซื้อขายหลักทรัพย์และการช่วงชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจน Fin Tech ที่เริ่มมีบทบาท
มากขึ้น พฤติกรรมของนักลงทุนที่สนใจทารายการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ตามแผนงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อรักษาความสามารถในการทากาไรและความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดรับกับความต้องการใหม่ๆ ของนักลงทุน การปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้อขาย
ให้มีประสิทธิภาพและมีความแตกต่าง การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
และ FA เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการขยายช่องทางการให้บริการให้หลากหลายและเท่าทันเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป และการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์กระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจ
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการให้
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้อขายออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสนองต่อไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ของนักลงทุนในยุคสมัยนี้
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และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ริเริ่มจัดตั้ง CNS Convention Center ณ อาคารไทยวา ชั้น G ขึ้น เพื่อให้
เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและการประชุมต่างๆ รวมไปถึงการจัดการอบรมและสัมมนาของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูล
และความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าและนักลงทุน โดยสามารถถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย
ของบริษัทฯ ไปยังสานักงานสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งใน
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งริเริ่มโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิด
โอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรับทราบและ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูง อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพ แก่นักลงทุนและ FA ซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็น อย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังริเริ่มโครงการ CNS Startup & SME Access เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในการดาเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นที่นอกเหนือจาก
การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน และส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ SMEs นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
ริเริ่มจัดทาบทวิเคราะห์เศรษฐกิจเพิ่มเติม
สาหรับในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้า ขยายธุรกิจอย่า งรอบคอบภายใต้ ความริ เริ่ม เชิงกลยุทธ์ที่ มุ่ งเน้ น
ในการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง โดยสานต่อโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งเพิ่มกิจกรรม MAI
Company Snapshot at Nomura ภายใต้โครงการนี้ เพื่อให้ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อีกด้วย พร้อมทั้งสานต่อโครงการ CNS Startup & SME Access ด้วยการจัดทา Facebook Page: CNS Up และเว็บไซต์
https://cnsup.nomuradirect.com ส าหรั บ เป็ น ศู น ย์ ก ลางแลกเปลี่ ย นข่ า วสาร (News update) ความรู้ (Investment
corner) และกิจกรรม (Activities) ที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ SMEs โดยเฉพาะ ตลอดจนใช้เป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจและประสบการณ์ Startup และ SMEs (Startup Experience) ที่เข้าร่วมโครงการนี้ใน
ปี 2559 ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายช่องทางการให้บริการรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินและ
การลงทุ น ผ่ า น Line Official: @NomuraDirect และ Facebook Page: Nomura Direct นอกจากนี้ ยั ง ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด ท า
บทวิเคราะห์กองทุนรวมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้แก่นักลงทุน รวมไปถึงการสนับสนุนให้ลูกค้า
มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจตลอดจนสภาพคล่องและความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
สาหรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์การกระจายแหล่งรายได้ไปยัง
ธุรกิจที่หลากหลาย พร้อมทั้งขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง โดยจะสานต่อโครงการ CNS Corporate Access และ
โครงการ CNS Startup & SME Access อย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้านการเงินและการลงทุนกับลูกค้าและ
นักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริการที่มีคุณภาพ การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิท ธิภาพของระบบงานต่างๆ การปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้ อขายของบริษั ทฯ ให้ ทั น สมัย การขยายช่องทาง
การให้บริการที่หลากหลายและเท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการอบรมและสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้ด้าน
การเงินและการลงทุน การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการลงทุนได้อย่างครบวงจร รวมไปถึงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการขยายการดาเนินงานไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคสมัยนี้
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รายงานความรั
บผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่
อรายงานทางการเงิน
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิ น โดยใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่ เหมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่ าเสมอ มี ก ารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งระมั ด ระวั ง
และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
การตรวจสอบระบบควบคุ ม ภายใน การเปิ ด เผยข้ อมู ลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ยบข้อ บั งคั บ
ที่เกี่ ยวข้ อง โดยมี การหารือและประชุม ร่วมกั น กับ ฝ่ ายก ากั บ และตรวจสอบและผู้ สอบบั ญ ชีของบริษั ท ฯ ดั งที่ ก ล่า ว
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษั ทฯ มี ความเห็ นว่า บริษั ทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ น่าพอใจ และเห็นว่างบการเงินของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร

นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
กรรมการอานวยการ

นายชินยะ โยโกยาม่า
กรรมการบริหาร

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของและ
งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำย
กำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด ด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ข้อ 33 เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
โดยบริ ษทั ฯได้รับจดหมำยจำกส่ วนรำชกำรให้อำยัดหลักประกันทั้งหมดของลูกหนี้บญั ชีเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อ
หลักทรัพย์รำยหนึ่ง ซึ่ งบริ ษทั ฯอยู่ระหว่ำงดำเนิ นกำรขออนุ ญำตเพื่อขำยหลักประกันดังกล่ำวเพื่อนำเงิ นมำ
ชำระหนี้ และเป็ นกำรปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิ ได้แสดงควำมเห็ นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ยกำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
1.

การรั บรู้รายได้ ค่านายหน้ าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้ ก้ยู มื เพือ่ ซื้อหลักทรัพย์
รำยได้หลักของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื
เพื่อซื้ อหลักทรัพย์ จำนวน 820 ล้ำนบำท และ 364 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 44 และ
ร้อยละ 20 ของรำยได้รวมของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯคิดค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็ นอัตรำ
ร้อยละจำกปริ มำณกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นอัตรำที่ผนั แปรขึ้นอยูก่ บั ประเภทลูกค้ำ และปริ มำณ
กำรซื้ อขำย และคิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์ โดยมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยเป็ นระยะตำม
สภำวะตลำด เนื่ องจำกขนำดและปริ มำณของรำยกำรที่เกิดขึ้นและจำนวนลูกค้ำมีจำนวนมำกรำยและอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำขึ้นอยูก่ บั หลำยปั จจัย อีกทั้งกำรบันทึกรับรู ้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำย
หลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์อำศัย กำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศเป็ นหลัก ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบ ว่ำรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำย
หลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริ ง
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบโดยกำรประเมินและสุ่ มตัวอย่ำงทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู ้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ ระบบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรคำนวณรำยได้
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์และสุ่ มทดสอบอัตรำ
ค่ำนำยหน้ำ อัตรำดอกเบี้ย กำรคำนวณและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วเิ ครำะห์
เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อ
หลักทรัพย์
2
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2.

ค่ าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 8 บริ ษทั ฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยพิจำรณำจำก
สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมีนยั สำคัญ เนื่องจำกบริ ษทั ฯมียอดลูกหนี้คงค้ำง
เป็ นจำนวนเงินที่เป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำมีจำนวนรวม 10,702 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 83 ของยอดสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ)
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
ดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบโดย
•

ประเมินและสุ่ มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับสถำนะคงค้ำงของลูกหนี้
กำรคำนวณมูลค่ำหลักประกัน กำรคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญและกำรบันทึกบัญชี ค่ำเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญ ประเมินวิธีกำรพิจำรณำและคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของบริ ษทั ฯ เปรี ยบเทียบนโยบำย
ของบริ ษทั ฯกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับ และทดสอบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรคำนวณมูลค่ำหลักประกันและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของหลักประกัน

•

ตรวจสอบค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี โดยกำรตรวจสอบสถำนะคงค้ำงของ
ลูกหนี้ มูลค่ำหลักประกัน กำรรับชำระเงินภำยหลังวันสิ้ นปี และกำรคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ปได้วำ่
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนิ นงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำม
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
แต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ ดว้ ย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
4
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•

ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำ
กำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้

•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
หำกข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ

5
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จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ
หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
เพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี ส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

รัตนำ จำละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภำพันธ์ 2561

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

งบแสดงฐานะการเงิ
นน จำกัด (มหำชน)
บริ
ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2560

6
7
8
10
11
12
13
14

280,286,527
778,929,544
10,701,902,950
624,254,089
115,390,413
12,927,428
72,761,438
279,708,424
12,866,160,813

(หน่วย: บาท)
2559
437,956,441
468,496,984
8,815,483,132
187,825,383
130,475,813
12,698,110
68,648,193
207,619,757
10,329,203,813

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ
อ)ด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน
นสิ(ต่
น จำกั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิ น
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นทุนซื้ อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
- สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ

15
16
17
18
19

20

2560

(หน่วย: บาท)
2559

3,800,000,000
642,983,634
2,376,692,900
53,217,273
100,043,281
318,085,120
7,291,022,208

2,050,000,000
70,837,244
2,294,226,023
69,559,737
92,068,141
267,248,112
4,843,939,257

2,150,469,000
2,133,320,850

2,150,469,000
2,133,320,850

178,800,000
215,000,000
897,521,441

155,000,000
215,000,000
832,966,523

27,314
5,575,138,605
12,866,160,813

(1,491,817)
5,485,264,556
10,329,203,813

10.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ
ไรขาดทุ
นเบ็
บริษทั �หลั
กทรัพย์ โนมู
ระ พัดฒเสร็
นสิ นจจำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

22
23, 28
24

13

2560

(หน่วย: บาท)
2559

819,549,414
428,600,278
364,453,661
240,270,046
6,831,994
1,859,705,393

940,197,201
261,749,539
356,173,144
121,751,421
12,002,597
1,691,873,902

641,971,421
263,592,804
82,088,345
635,344
281,068,626
1,269,356,540
590,348,853
(114,909,515)
475,439,338

648,923,132
180,924,218
87,499,367
263,805,014
1,181,151,731
510,722,171
(98,539,096)
412,183,075

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ
�ไรขาดทุ
ดนสิ
เสร็น จจำกั(ต่
อ)
บริ
ษทั หลั
กทรัพย์ โนมูนระเบ็
พัฒ
ด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไร(ขาดทุน)จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี

2560

1,898,914

(3,282,680)

(379,783)

656,536

1,519,131

(2,626,144)

-

(12,766,738)

-

2,553,348

-

(10,213,390)

1,519,131

(12,839,534)

476,958,469

399,343,541

0.22

0.19

13

13

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน) สาหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับปี

(หน่วย: บาท)
2559

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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218
2,150,469,000
2,150,469,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กาไรขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
สารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
สารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
2,150,469,000
2,150,469,000

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

นของเจ้ ำของ
สำงบแสดงกำรเปลี
�หรับปีสน้ิ สุย่ นแปลงส่
ดวันที่ว31
ธันวาคม 2560

บริ ษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิ
จำกัด (มหำชน)วนของเจ้าของ
งบแสดงการเปลี
ย่ นนแปลงส่

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

2,133,320,850
2,133,320,850

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
และ
หุน้ ทุนซื้อคืน
2,133,320,850
2,133,320,850
155,000,000
23,800,000
178,800,000

สารอง
ตามกฎหมาย
134,300,000
20,700,000
155,000,000
215,000,000
215,000,000

สารองทัว่ ไป
215,000,000
215,000,000

จัดสรรแล้ว

กาไรสะสม

832,966,523
475,439,338
475,439,338
(387,084,420)
(23,800,000)
897,521,441

ยังไม่ได้จดั สรร
838,781,258
412,183,075
(10,213,390)
401,969,685
(387,084,420)
(20,700,000)
832,966,523

(1,491,817)
1,519,131
1,519,131
27,314

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุน(ต่ากว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
1,134,327
(2,626,144)
(2,626,144)
(1,491,817)

5,485,264,556
475,439,338
1,519,131
476,958,469
(387,084,420)
5,575,138,605

รวม
5,473,005,435
412,183,075
(12,839,534)
399,343,541
(387,084,420)
5,485,264,556

(หน่ วย: บาท)
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงิ
นสด
บริ
ษัทหลักทรัพย์ โนมู
ระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสนน้ิ สด
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกระแสเงิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
(กาไร) ขาดทุนจากตราสารอนุ พนั ธ์ / อัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กูย้ มื เพือ่ ซื้ อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สานักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เงินกูย้ มื อื่น
ประมาณการหนี้สิน-ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนิ นงาน

(หน่ วย: บาท)
2559

590,348,853

510,722,171

47,302,021
635,344
(15,339,630)
(135,287,644)
385,835
7,996,507
82,088,345
(57,556,281)
(364,453,661)
(1,345,223)
8,569,875

39,366,460
(29,121)
(157,791)
(6,278,754)
(703,929)
87,499,367
(68,386,100)
(356,173,144)
(1,464,817)
8,358,055

163,344,341

212,752,397

(318,429,067)
(1,882,276,947)
(525,682,210)
(73,401,308)

(215,562,359)
(666,427,499)
(12,524,190)
3,852,399

1,750,000,000
572,146,390
83,026,464
(594,735)
51,541,034
(180,326,038)

(250,000,000)
(235,155,597)
697,733,029
(895,568,661)
(1,116,350)
22,720,133
(1,339,296,698)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกกระแสเงิ
นสด (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
2559

2560
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กูย้ มื เพือ่ ซื้ อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับอื่น
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับสุ ทธิ จากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันปลำยปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ ยวข้องกับกระแสเงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2,306,040
(83,086,444)
15,449,138
359,677,718
1,149,054
(135,745,007)
(20,575,539)

(91,369,203)
29,514,064
359,186,807
1,423,961
(92,453,004)
(1,132,994,073)

(6,432,575)
105,994,233
2,750,050
136,766,631
(27,988,162)
35,327
(3,893,735)
42,066,725
691,551
249,990,045

(510,243)
10,316,763
526,293,081
(77,225,454)
6,753,305
(8,448,638)
30,399,014
7,094,220
494,672,048

(387,084,420)
(387,084,420)
(157,669,914)
437,956,441
280,286,527

(387,084,420)
(387,084,420)
(1,025,406,445)
1,463,362,886
437,956,441

-

225,515

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริบริ
ษัทษหลั
กทรั
พย์พย์โนมู
ระระพัพัฒฒนสินสินนจจำำกั�กัดด(มหำชน)
ทั หลั
กทรั
โนมู
(มหาชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
สำ�หรั
่ 31ธันธันวำคม
วาคม2560
2560
สำหรั
บปีบสิปี้นสสุน้ิ ดสุวัดนวันทีที่ 31
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำ
ในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมี Nomura Holdings, Inc. เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั ฯ
ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ โดยกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ เป็ น
ตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ เป็ นตัวแทนสนับสนุ นกำรขำยและรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น กำรค้ำ
หลักทรั พย์ กำรยืมและให้ยืมหลักทรั พย์ กำรเป็ นที่ ปรึ กษำทำงกำรเงิ นและกำรลงทุ น และกำรจัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อำคำรกรุ งเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสำทรใต้ แขวง
ทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีสำนักงำนทั้งสิ้ น 17 แห่ งคือ
สำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำในกรุ งเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดอีก 16 แห่ง

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นนี้ ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของประกำศสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ ที่ สธ. 22/2559 เรื่ องแบบงบกำรเงิ นสำหรับบริ ษทั
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2559
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตี ควำมและกำรให้แนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุ บ นั สภำวิชำชี พบัญชี ได้ป ระกำศใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตี ค วำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
ก)

ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำถือเป็ นรำยได้ ณ วันที่ที่
เกิดรำยกำร

ข)

ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน

ค)

กำไร(ขำดทุน)จำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
กำไร(ขำดทุ น)จำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำถื อเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำ ย
ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
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ง)

ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เงินปั นผลจำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ใน
กำรรับเงินปันผล

จ)

ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยถื อเป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงิ นให้กู้ยืมโดยคำนวณจำกยอดเงิ นต้นที่คงค้ำง เว้นแต่มี
ควำมไม่แน่นอนในกำรเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริ ษทั ฯจึงหยุดรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำม
เกณฑ์คงค้ำง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1)

ลูกหนี้ทวั่ ไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้

2)

ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่ งค้ำงชำระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

3)

ลูกหนี้อื่นที่มียอดค้ำงชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ตำมหนังสื อ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544
4.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
ก)

ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

ข)

ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรจ่ำยถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่มี กำหนดจ่ำยคืน
ไม่เกิ น 3 เดือนหรื อน้อยกว่ำนับจำกวันได้มำ และรวมถึ งเงิ นลงทุนระยะสั้นในตัว๋ เงิ นหรื อตัว๋ สัญญำใช้เงิ น
ที่ ออกโดยสถำบันกำรเงิ นประเภทเผื่อเรี ย กและประเภทที่มี วนั ถึ ง กำหนดภำยใน 3 เดื อนหรื อน้อยกว่ำ
และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
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4.4 กำรรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ ำ
บริ ษทั ฯบันทึกสิ นทรัพย์ที่ลูกค้ำวำงไว้กบั บริ ษทั ฯเพื่อกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์บญ
ั ชี เงินสดและบัญชี เครดิ ต
บำลำนซ์ รวมถึงเงิ นที่ลูกค้ำวำงเป็ นหลักประกันเพื่อกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเป็ นสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินของบริ ษทั ฯเพื่อกำรควบคุ มภำยใน และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะตัดรำยกำร
ดังกล่ำวในส่ วนที่ไม่มีภำระค้ ำประกันออกทั้งด้ำนสิ นทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพำะสิ นทรัพย์ที่เป็ น
ของบริ ษทั ฯเท่ำนั้น
4.5 กำรยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ฯให้บริ กำรในฐำนะเป็ นตัวแทนหรื อเข้ำ
เป็ นคู่สัญญำกับผูย้ มื และผูใ้ ห้ยืมหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯบันทึกบัญชีรับรู ้ภำระที่ตอ้ งส่ งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่ ง
ได้นำไปให้ยืม ต่อเป็ นเจ้ำ หนี้ หุ้นยืม และบันทึ ก บัญชี หลัก ทรั พ ย์ซ่ ึ ง นำไปให้ลู ก ค้ำ ยืม ต่อเป็ นลู ก หนี้ ยื ม
หลักทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยคำนวณจำกรำคำปิ ด ณ วันสุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
บริ ษทั ฯจะปรับปรุ งบัญชี เจ้ำหนี้ หุ้นยืมที่บริ ษทั นำหลักทรัพย์ที่ยืมมำไปขำยต่อ โดยคำนวณจำกรำคำเสนอ
ขำยล่ ำสุ ด ณ วันสุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบันทึกกำรเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ำ
ดังกล่ำวในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯบันทึกเงินสดที่นำไปวำงเป็ นหลักประกันในบัญชีลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกันและเงินสด
รับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชีเจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
ค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยมื หลักทรัพย์บนั ทึกตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ
4.6 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เพื่อค้ำ แสดงตำมมู ล ค่ ำ ยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ำ ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ข)

เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำ ยุติธรรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ำยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ เป็ นกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในส่ วนของกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อได้จำหน่ ำย
หลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ค)

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชี
ส่ วนเกิน/ส่ วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่งจำนวนที่ตดั จำหน่ำยนี้จะแสดงเป็ น
รำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงตำมรำคำทุน
สุ ทธิจำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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จ)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำ
กำรสุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ ถือพื้นฐำนจำก
กำรคำนวณอัตรำผลตอบแทนหรื อรำคำจำกสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ำยุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

ฉ)

บริ ษทั ฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี) ไว้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมี
สิ่ งบ่งชี้ถึงกำรด้อยค่ำ

ช)

บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงิ นลงทุน และเมื่อมีกำรจำหน่ ำ ยเงิ น
ลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน

ซ)

ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่ำเงิ นลงทุนดังกล่ำวใหม่ โดยใช้
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนหรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน

4.7 ลูกหนี/้ เจ้ ำหนีส้ ำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี ที่เกิด
จำกกำรชำระรำคำซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำผ่ำนสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ รวมถึงเงิ นที่ ได้
นำไปวำงเป็ นประกันกับสำนักหักบัญชี ในกำรทำธุ รกรรมอนุ พนั ธ์ และยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ /เจ้ำหนี้ บ ริ ษทั
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิ ดจำกกำรชำระรำคำซื้ อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริ ษทั หลัก ทรั พ ย์
ต่ำงประเทศ
4.8 ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ และกำรตั้งค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำหลังหักค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทั้งนี้ ลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ให้รวมถึ งลู ก หนี้ ที่ซ้ื อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงิ นสด ลู กหนี้ เงิ นให้กู้ยืมเพื่ อซื้ อ
หลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซ้ื อนั้นมำวำงเป็ นประกัน ลูกหนี้ ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน อันได้แก่ เงินที่นำไปวำงเป็ นประกันกับเจ้ำหนี้ หุ้นยืมหรื อสำนักหักบัญชี และ
รวมถึงลูกหนี้ อื่น เช่น ลูกหนี้ซ้ื อหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดที่ไม่สำมำรถชำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินคดี ประนอมหนี้หรื อผ่อนชำระ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ ยงในกำร
เรี ยกชำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน และตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกัน
ไม่เพียงพอและ/หรื อมีโอกำสที่ได้รับชำระคื นไม่ครบ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้ และกำรตั้ง
สำรองตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
5
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ก)

มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมำยถึง
(1) มูลหนี้ ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรชำระหนี้และบริ ษทั ฯได้
ดำเนินกำรจำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว
(2) มูลหนี้ส่วนที่บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำปลดหนี้ให้

ข)

มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่ วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะดังนี้
(1) ลูกหนี้ทวั่ ไป และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่ งค้ำงชำระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชดั เจนและ
มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะได้รับชำระหนี้ท้งั หมด

ค)

มู ล หนี้ จดั ชั้นต่ ำ กว่ำ มำตรฐำน หมำยถึ ง มู ล หนี้ ส่ วนที่ ไ ม่สู ง เกิ นกว่ำ หลักประกันของลู กหนี้ ที่ เข้ำ
ลักษณะตำม ข)

โดยบริ ษทั ฯตัดจำหน่ำยลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญออกจำกบัญชี ทนั ทีที่พบรำยกำร และตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญใน
อัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้ อยละหนึ่ งร้ อยของมูลหนี้ จดั ชั้นสงสัยทั้งจำนวน ซึ่ งเงื่ อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหนังสื อที่ กธ.
33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตำมหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544
4.9 อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำ เสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พ ย์
(ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อำคำรชุด
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ

20
12
3, 5, 6
5, 6
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงำนระหว่ำงติดตั้ง
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
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บริ ษทั ฯตัดรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำย กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ (ผลต่ำง
ระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู ้ใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
บริ ษ ทั ฯบันทึ ก ต้นทุ นเริ่ ม แรกของสิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตนตำมรำคำทุ น ภำยหลัง กำรรั บ รู ้ รำยกำรเริ่ ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯตัดจำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อำยุก ำรให้ป ระโยชน์ จำกัดอย่ำ งมี ระบบตลอดอำยุก ำรให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์น้ นั
อำจเกิดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 5 ปี
4.11 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐโดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฏหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั
ภำษีน้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยัง ส่ วนของเจ้ำของหำกภำษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ
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4.12 สิ นทรัพย์รอกำรขำย
สิ นทรัพย์รอกำรขำยแสดงตำมรำคำทุนหรื อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนซึ่ งถือตำมรำคำประเมินล่ำสุ ดหักด้วย
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
4.13 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุ ก วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ทั ฯจะท ำกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำ ของสิ น ทรั พ ย์หำกมี ข ้อบ่ ง ชี้ ว่ำ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ ำ วอำจด้อ ยค่ ำ บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ข ำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ เมื่ อ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำร
ประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับ
จำกสิ นทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำม
เสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่
กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริ ษทั ฯใช้แบบจำลองกำรประเมิน
มูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำย
สิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ ำยนั้น ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำร
แลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่ำ ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำ ของ
สิ นทรั พ ย์ที่ รับ รู ้ ใ นงวดก่ อ นได้ห มดไปหรื อลดลง บริ ษ ทั ฯจะประมำณมู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู ้ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด
โดยมู ลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี ที่ควรจะเป็ นหำกกิ จกำรไม่เคยรับรู ้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงวดก่ อนๆ
บริ ษทั ฯจะบันทึ กกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ ไปยังส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนทันที
4.14 เจ้ ำหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ
เจ้ำ หนี้ ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึ ง ภำระของบริ ษ ทั ฯจำกกำรประกอบธุ รกิ จ
หลัก ทรั พ ย์แ ละธุ ร กิ จ สั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ำ ที่ มี ต่ อ บุ ค คลภำยนอก เช่ น ยอดดุ ล สุ ท ธิ เ จ้ำ หนี้ ลู ก ค้ำ ซื้ อ
หลักทรัพย์ดว้ ยเงิ นสด ภำระที่ตอ้ งส่ งมอบหลักทรัพย์เนื่ องจำกกำรขำยชอร์ ตหรื อกำรยืมหลักทรัพย์ และ
ภำระที่ตอ้ งส่ งคืนทรัพย์สินที่บริ ษทั ฯถือไว้เพื่อเป็ นกำรประกันกำรให้ยมื หลักทรัพย์
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4.15 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มี
อำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำน
4.16 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่ำ จะจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุ ทธิจำกสิ่ งตอบแทน
จูงใจที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
4.17 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ นบำทโดยใช้อ ัตรำแลกเปลี่ ย น ณ วันที่ ที่ เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศ ได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.18 ผลประโยชน์ พนักงำน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงิ นเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และวันลำพักร้อนเป็ นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร

ข)

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนัก งำนจ่ำ ย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บ ริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่
เกิดรำยกำร
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ค)

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั ฯมี ภำระสำหรั บ เงิ นชดเชยที่ ต้องจ่ำยให้แก่ พ นักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมิน
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

4.19 ตรำสำรอนุพนั ธ์ - สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงิ นตรำต่ำงประเทศจะถูกบันทึกในส่ วนของกำไร
หรื อขำดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจำกกำรทำสัญญำจะถูกตัดจำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของ
สัญญำ
4.20 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ ก ประมำณกำรหนี้ สิ นไว้ในบัญชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ ง เป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้วและมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จไปเพื่ อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.21 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มู ลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ย วข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่ำ ด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิ น
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ นที่ ส ำมำรถสัง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่ำ จะเป็ นข้อมู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรดังกล่ำวนี้อำจส่ งผลกระทบ
ต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ มีดงั นี้

5.1 ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลู กหนี้
จำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่ อำจเกิ ดขึ้นฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของ กลต.
ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ น้ นั มีปัญหำในกำรจ่ำยชำระคืน
โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้ แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็ นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้
ค้ ำประกัน
5.2 ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวมีขอ้ บ่งชี้ ของกำร
ด้อยค่ำเกิดขึ้น ซึ่งกำรที่จะระบุวำ่ เงินลงทุนมีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนโดยกำรวิเครำะห์สถำนะของเงินลงทุนแต่ละรำยกำร
5.3 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ สินทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะมี
ก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ำกสิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เ งิ น ได้น้ ัน ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำร
จำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯควรรับรู ้ จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด
โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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5.4 กำรรับรู้ และกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ น
ในกำรพิจำรณำกำรรับรู ้หรื อกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรั พย์และหนี้ สินดังกล่ ำวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภำวะปั จจุบนั
5.5 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินทีไ่ ม่มีกำรซื้ อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้
ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ดัง กล่ ำ ว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจำลองกำรประเมิ นมู ล ค่ ำ ซึ่ ง ตัวแปรที่ ใ ช้ใ นแบบจำลองได้มำจำกกำร
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่เกี่ยวข้อง
กับ ตัวแปรที่ ใ ช้ใ นกำรค ำนวณ อำจมี ผ ลกระทบต่ อมู ล ค่ำ ยุติธ รรม และกำรเปิ ดเผยล ำดับ ชั้นของมู ล ค่ ำ
ยุติธรรม
5.6 อำคำรและอุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำ เสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึก
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำร
นี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่ อง
กับสิ นทรัพย์น้ นั
5.7 ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดื อนใน
อนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำนและอัตรำกำรมรณะ เป็ นต้น
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6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์
ตัว๋ สัญญำใช้เงินประเภทเผื่อเรี ยก
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หัก: เงินฝำกในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

7.

2560

(หน่วย: บำท)
2559

ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
รวมลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

8.

2560
71,050
948,631,231
170,000,000
1,118,702,281
(838,415,754)
280,286,527

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

743,722,273
99,899,467
843,621,740
(64,692,196)
778,929,544

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

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ
2560
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)
2559

1,750,002,229
8,190,550,970
388,315,119
335,069,442
9,282,668
10,673,220,428
35,325,931
(6,970,741)
10,701,575,618

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

327,332
327,332
10,701,902,950

468,953
468,953
8,815,483,132
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8.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับกำรรับรู ้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงเป็ นจำนวน
เงินประมำณ 7 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2559: 6 ล้ำนบำท)
8.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯได้จำแนกลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้ำงรับ ตำม
ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่ อง กำรจัดทำบัญชี เกี่ยวกับ
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภำพของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่ งลูกหนี้ จดั ชั้นสรุ ปได้ดงั นี้

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
10,699,565
2,338
6,971
10,708,874

มูลหนี้
8,815,483
6,335
8,821,818

2560
ค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ต้งั ไว้
(6,971)
(6,971)

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

(หน่วย: พันบำท)
มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
10,699,565
2,338
10,701,903
(หน่วย: พันบำท)
มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
8,815,483
8,815,483

8.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลูกหนี้ ทรัพย์สินวำงประกันจำนวนประมำณ 388 ล้ำนบำท เป็ นเงินสดที่บริ ษทั ฯ
วำงเป็ นประกันกำรยืมหลักทรัพย์เพื่อธุ รกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
ที่ยมื มำมีจำนวนประมำณ 335 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2559: 307 ล้ำนบำท และ 287 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
8.4 ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ

ยอดต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี
ยอดปลำยปี

234

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
6,335
6,335
636
6,971
6,335

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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9.

สิ นทรัพย์ ตรำสำรอนุพนั ธ์ / หนีส้ ิ นตรำสำรอนุพนั ธ์
บริ ษ ทั ฯมี สั ญญาฟิ วเจอร์ ส ซึ่ ง จัดเป็ นตราสารอนุ พ นั ธ์ เพื่อค้า โดยมี ก ารช าระราคาแบบส่ วนต่ า งเงิ นสด
ระหว่างราคาต้นทุ นของสัญญากับระดับราคาในวันครบกาหนดอายุของสัญญาประเภทนั้น ๆ ซึ่ งมู ลค่า
ยุติธ รรมของสัญญาฟิ วเจอร์ ส คงเหลื อ ณ วันสิ้ นปี บันทึ ก รวมอยู่ใ น “ลู ก หนี้ ส านัก หัก บัญชี และบริ ษทั
หลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ - สัญญา
ฟิ วเจอร์สมีจานวน 7 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลาดับ (31 ธันวาคม 2559: มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ สมีจานวน 1 ล้านบาท) และจานวนเงินตามสัญญาของฟิ วเจอร์ สดังกล่าว
คือ 606 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 70 ล้านบาท)

10. เงินลงทุน
10.1 จำแนกตำมประเภทของกำรลงทุน
2560
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุติธรรม
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
ตรำสำรทุนจดทะเบียน
รวม
บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ - สุทธิ
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตรำสำรทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก (หัก): ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
หลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)

2559
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุติธรรม

594,081,460
594,081,460
15,522,880
609,604,340

609,604,340
609,604,340

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

68,612,500
68,612,500

1,531,880
1,531,880
34,143
1,566,023

1,566,023
1,566,023

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

99,207,753
99,207,753
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ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินฝำกประจำที่มีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือน
นับจำกวันได้มำ
เงินฝำกที่ติดภำระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
รวม
หัก: เงินลงทุนในนำมบริ ษทั ฯเพือ่ ลูกค้ำ
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำร
ของตลำด
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ

(หน่วย: บำท)

2560
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุติธรรม

2559
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุติธรรม

1,622,060
2,572,906,919
2,574,528,979
(2,566,417,121)
8,111,858

100,000,000
1,600,000
2,714,668,006
2,816,268,006
(2,802,734,744)
13,533,262

14,195,460
(9,223,592)
4,971,868

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

624,254,089

187,825,383

10.2 เงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ ยกตำมอำยุคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดจำแนกตำม
อำยุคงเหลือของสัญญำได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)

2560
ภำยใน 1 ปี
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกที่ติดภำระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
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ครบกำหนด
1 - 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

1,622,060
2,572,906,919
(2,566,417,121)

-

-

1,622,060
2,572,906,919
(2,566,417,121)

8,111,858

-

-

8,111,858
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(หน่วย: บำท)

2559
ภำยใน 1 ปี
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกประจำที่มีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือน
นับจำกวันได้มำ
เงินฝำกที่ติดภำระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ทีจ่ ะถือจนครบกำหนด

ครบกำหนด
1 - 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

100,000,000
1,600,000
2,714,668,006
(2,802,734,744)

-

-

100,000,000
1,600,000
2,714,668,006
(2,802,734,744)

13,533,262

-

-

13,533,262

10.3 องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ ำของ - ส่ วนเกินทุน (ต่ำกว่ ำทุน) จำกกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ ำเงินลงทุน

ยอดยกมำต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี จำก
กำรตีรำคำ
กำรขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลำยปี

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
(1,491,817)
1,134,327
1,919,927
(21,013)
(379,783)
27,314

(3,124,889)
(157,791)
656,536
(1,491,817)
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11. อำคำรและอุปกรณ์

อาคารชุด

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
22,704,701
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
22,704,701
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
18,441,571
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วน
ที่จาหน่าย/ ตัดจาหน่ าย
18,441,571
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
4,263,130
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อาคารชุด

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
22,704,701
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
22,704,701
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
18,441,571
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วน
ที่ตดั จาหน่าย
18,441,571
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
4,263,130
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
งานระหว่าง
สานักงาน
และติดตั้ง
ยานพาหนะ
ติดตั้ง

(หน่วย: บำท)

รวม

276,718,908
27,694,091
(252,432)
304,160,567

165,247,487
68,555
(992,864)
164,323,178

23,911,946
23,911,946

-

488,583,042
27,762,646
(1,245,296)
515,100,392

211,621,585
28,658,306

125,058,410
10,866,191

2,985,663
2,902,388

-

358,107,229
42,426,885

(232,669)
240,047,222

(591,466)
135,333,135

5,888,051

-

(824,135)
399,709,979

64,113,345

28,990,043

18,023,895

-

115,390,413
42,426,885

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
งานระหว่าง
สานักงาน
และติดตั้ง
ยานพาหนะ
ติดตั้ง

(หน่วย: บาท)

รวม

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

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

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

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

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

203,381,269
22,595,314

119,719,796
8,854,631

24,457,299
2,902,388

-

365,999,935
34,352,333

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

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

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

-

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

65,097,323

40,189,077

20,926,283

-

130,475,813
34,352,333

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ ึ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดย
รำคำทุนก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 314 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม
2559 : 304 ล้ำนบำท)
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12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บำท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

อำยุกำรตัด
จำหน่ำยคงเหลือ
0 – 4.84 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

ยอดยกมำ
ต้นปี
22,582,992
2,557,097
25,140,089
(12,441,979)
12,698,110

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้น/
จำหน่ำย/
ยอดคงเหลือ
โอนเข้ำ
ตัดจำหน่ำย โอนออก
ปลำยปี
858,173
23,441,165
3,111,496
(75,935)
5,592,658
3,969,669
(75,935) 29,033,823
- (3,664,416)
- (16,106,395)
3,969,669 (3,664,416)
(75,935) 12,927,428
3,664,416

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บำท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

อำยุกำรตัด
จำหน่ำยคงเหลือ
0 - 4.85 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

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

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

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

13. สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี/ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้สำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

119,380,665
21,878

102,557,714
(20,785)

(4,493,028)
114,909,515

(3,997,833)
98,539,096
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

(379,783)

656,536

(379,783)

2,553,348
3,209,884

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงิ นระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้

590,348,853

510,722,171

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้คูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยได้ที่ได้รับยกเว้น
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม

ร้อยละ 20
118,069,770
21,878

ร้อยละ 20
102,144,434
(20,785)

859,271
(431,668)
(3,609,736)
(3,182,133)
114,909,515

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

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 และ 2559 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
2560
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์รอกำรขำย
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/สำรองลูกหนี้อื่น
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: บำท)
2559

1,844,719
5,570,240
1,409,028
20,008,656
34,381,365
11,095,267
74,309,275

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

(1,547,837)
(1,547,837)
72,761,438

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

2560
66,492,734
70,707,767
41,097,827
17,802,281

(หน่วย: บำท)
2559
70,277,129
60,533,229
21,097,990
17,823,086

14. สิ นทรัพย์อื่น

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำน
เงินสมทบเข้ำกองทุนทดแทนควำมเสี ยหำยในระบบกำรชำระรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
สิ นทรัพย์รอกำรขำย
(สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำนวนประมำณ 28 ล้ำนบำท)
รำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับ
เงินประกันกำรประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรค้ำงรับ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

15,000,000
1,339,892
5,000,000
50,460,936
11,806,987
279,708,424

15,000,000
1,431,814
5,000,000
11,004,215
5,452,294
207,619,757
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15. เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เงิ นกู้ยืม จำกสถำบันกำรเงิ นเป็ นเงิ นกู้ยืม ในประเทศ โดยสำมำรถ
จำแนกได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบำท
รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบำท
รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.675 - 1.990
1.644 - 3.080

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.675 - 1.676
2.41 - 3.08

2560
ระยะเวลำคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกำหนดชำระ
เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
550,000
2,150,000
550,000

800,000
2,950,000

300,000
300,000

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

700,000
1,450,000

600,000
600,000

รวม
2,700,000
1,100,000
3,800,000
(หน่วย: พันบำท)

รวม
750,000
1,300,000
2,050,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวข้ำงต้นจำนวน 1,100 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2559: 1,300 ล้ำนบำท)
เป็ นเงินกูย้ ืมจำกทั้งธนำคำรในประเทศและธนำคำรต่ำงประเทศสำขำกรุ งเทพมหำนคร โดยมีกำหนดชำระ
คืนเงิ นต้น 2 - 3 ปี นับจำกวันที่ทำสัญญำ คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละคงที่ต่อปี และมี กำหนดจ่ำยดอกเบี้ย
ตำมที่ตกลงในสัญญำ ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมดังกล่ำวได้กำหนดเงื่ อนไขให้บริ ษทั ฯต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมที่
อำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรยกเลิ ก สั ญ ญำหรื อ จำกกำรจ่ ำ ยช ำระคื น เงิ น กู้ยื ม ก่ อ นครบก ำหนดซึ่ งค ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ที่ระบุในสัญญำ
16. เจ้ ำหนีส้ ำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์
2560
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

641,073,800
1,830,928
78,906
642,983,634

(หน่วย: บำท)
2559
70,323,678
513,566
70,837,244

22
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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17. เจ้ ำหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
2560
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ

(หน่วย: บำท)
2559

1,673,626,103
350,302,854
347,719,442
2,371,648,399
2,688,082
2,374,336,481

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

2,356,419
2,356,419
2,376,692,900

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

18. ประมำณกำรหนีส้ ิ น - ผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
92,068,141
72,059,699
6,548,127
2,021,748

5,989,128
2,368,926

(594,735)
100,043,281

(5,302,768)
19,620,895
(1,551,389)
(1,116,350)
92,068,141
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน
(หน่วย: บำท)
2559
5,989,128
2,368,926
8,358,054

2560
6,548,127
2,021,748
8,569,875

ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ ำใช้ จ่ำยทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

บริ ษทั ฯคำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวให้แก่พนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 17 ปี
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรลำออกถัวเฉลี่ย

2560
ร้อยละ 2.10 - 2.16 ต่อปี
ร้อยละ5 - 7 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 25 ต่อปี
ขึ้นอยูก่ บั อำยุงำนของพนักงำน

2559
ร้อยละ 2.10 - 2.16 ต่อปี
ร้อยละ5 - 7 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 25 ต่อปี
ขึ้นอยูก่ บั อำยุงำนของพนักงำน

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
2560
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

เพิ่มขึ้น 0.5%
(4.7)
5.1

2559
ลดลง 0.5%
5.0
(4.8)

เพิ่มขึ้น 0.5%
(4.6)
4.6

2560
อัตรำกำรลำออกถัวเฉลี่ย
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เพิ่มขึ้น 10%
(3.8)

ลดลง 0.5%
5.0
(4.3)
2559

ลดลง 10%
4.1

เพิ่มขึ้น 10%
(3.3)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ลดลง 10%
3.6

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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19. หนีส้ ิ นอื่น

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

2560
186,202,993
12,367,363
72,918,175
46,596,589
318,085,120

(หน่วย: บำท)
2559
171,777,398
12,845,874
49,629,035
32,995,805
267,248,112

20. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสำรองไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำม
กฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯจัดสรรกำไรสุ ทธิ ป ระจำปี จำนวน 23.8 ล้ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำย (31 ธันวำคม 2559: 20.7 ล้ำนบำท)
21. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ฯในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษทั ฯคื อ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่ อง และกำรดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
22. รำยได้ ค่ำนำยหน้ ำ

ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมรำยได้ค่ำนำยหน้ำ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
772,900,472
873,314,149
46,648,942
66,883,052
819,549,414
940,197,201
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23. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน
นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
กำรสนับสนุนธุรกิจ
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร

(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
29,776,916
34,295,817
16,030,203
9,754,795
301,090,190
24,072,367
54,390,803
3,239,799
428,600,278

135,519,590
25,765,376
53,482,409
2,931,552
261,749,539

24. กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน

กำไรจำกเงินลงทุน
กำไร(ขำดทุน)จำกตรำสำรอนุพนั ธ์
รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รวมกำไรและผลตอบแทนจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน

(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
192,748,953
52,327,450
(10,035,188)
1,037,871
57,556,281
68,386,100
240,270,046
121,751,421

25. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ยงชี พตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน
เมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั
ในระหว่ำงปี 2560 บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็ นจำนวนเงิน 26.8 ล้ำนบำท (2559: 26.2 ล้ำนบำท)
นอกจำกกำรจ่ ำยเงิ นสมทบเข้ำ เงิ นกองทุ นตำมปกติ แล้ว บริ ษทั ฯยังได้ต้ งั ส ำรองเพื่ อจ่ำยสมทบเพิ่ ม เติ ม
สำหรับพนักงำนที่ทำงำนกับบริ ษทั ฯครบ 5 ปี และ 10 ปี อีกจำนวนหนึ่ง เงินสำรองเพื่อจ่ำยสมทบเพิ่มเติมนี้
มิได้จดั ตั้งเป็ นเงินกองทุน และจะสมทบให้กบั พนักงำนที่เข้ำทำงำนกับบริ ษทั ฯก่อนวันที่ 15 กรกฎำคม 2529
เท่ำนั้น หนี้สินดังกล่ำวได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของรำยกำรหนี้สินอื่นแล้ว
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26. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวน
หุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำ หนักที่ ออกจำหน่ ำยอยู่ใ นระหว่ำงปี
27. เงินปันผล
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้ประกำศจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559

จำนวนเงินปันผล
ที่ประกำศจ่ำย
(ล้ำนบำท)
387

387

เงินปันผลที่
ประกำศจ่ำยต่อหุน้
(บำท)
0.18
(จำกจำนวนหุน้ สำมัญ
2,150,469,000 หุน้
มูลค่ำตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท)
0.18
(จำกจำนวนหุน้ สำมัญ
2,150,469,000 หุน้
มูลค่ำตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท)

28. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน

Nomura Holding Inc.
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co.,Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Instinet Pacific Limited
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน
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รำยกำรธุ รกิจกับกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมสัญญำที่ ตกลง
ร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่ำนั้นซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิ จ โดยรำยกำรที่มีสำระสำคัญสำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรที่เกิดขึน้ ในระหว่ ำงปี
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
- Nomura Singapore Limited
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
- กรรมกำร

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
(สำหรับปี 2560)

5,075
38,179
61,986,522
2,563

161,045
447,429
69,910,984
1,722

อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริ กำรสนับสนุนธุรกิจ
- Nomura Singapore Limited
16,004,438

15,612,403

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรำกำไรร้อยละ 10

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริ กำรงำนวำณิ ชธนกิจ
ระหว่ำงประเทศ
- Nomura Singapore Limited

18,681,564

17,860,000

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรำกำไรร้อยละ 10

2,667,063

2,478,854

คำนวณจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นจริ งของลูกค้ำที่
บริ ษทั ฯแนะนำ และอัตรำร้อยละที่กำหนด
ในสัญญำ ซึ่งเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจที่มี
ลักษณะเดียวกัน

18,214
174,888

773,812
143,265

6,092,400

6,414,400

8,262,271

1,460,631

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริ กำรซื้อขำย
หลักทรัพย์และงำนวิจยั
- Nomura Singapore Limited

5,350,130

12,134,976

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited

1,071,171

223,768

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรแนะนำลูกค้ำ
- Nomura Singapore Limited

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริ กำรอื่น ๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Nomura International (Hong Kong) Limited
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อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและปริ มำณของ
งำนที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและปริ มำณของ
งำนที่ได้รับมอบหมำย

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรำกำไรร้อยละ 10
สุ ทธิจำกรำยได้ค่ำนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์
อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
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รำยกำรที่เกิดขึน้ ในระหว่ ำงปี (ต่ อ)
รำยได้อื่น
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- Nomura Singapore Limited
ค่ำบริ กำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยระบบคอมพิวเตอร์
- บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ
- Nomura Singapore Limited
ค่ำธรรมเนียมจ่ำยสำหรับกำรแนะนำลูกค้ำ
- Nomura International (Hong Kong) Limited

- Nomura Securities Co., Ltd.

ค่ำธรรมเนียมจำกกำรทำธุรกรรมค้ำตรำสำรหนี้
สกุลเงินต่ำงประเทศ
- Nomura Singapore Limited
- Nomura International (Hong Kong) Limited

ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำน
- กรรมกำร

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
(สำหรับปี 2560)

244,389

145,671

อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและปริ มำณของ
งำนที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและปริ มำณของ
งำนที่ได้รับมอบหมำย

-

43,367

2,184,579

2,271,263

33,641

35,524

คำนวณจำกมูลค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์และ
อัตรำค่ำนำยหน้ำที่เทียบเคียงกับผู ้
ให้บริ กำรทัว่ ไปที่ไม่มีควำมเกี่ยวโยงกัน

218,250

368,034

436,500

736,069

คำนวณเป็ นสัดส่ วนจำกอัตรำร้อยละของ
ค่ำบริ กำรที่ได้รับจำกกำรจัดจำหน่ำย และ
เป็ นอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้บุคคลอื่นที่ไม่
มีควำมเกี่ยวโยงกัน
คำนวณเป็ นสัดส่ วนจำกอัตรำร้อยละของ
ค่ำบริ กำรที่ได้รับจำกกำรจัดจำหน่ำย และ
เป็ นอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้บุคคลอื่นที่ไม่
มีควำมเกี่ยวโยงกัน

134,275

-

268,549

-

4,373

8,975

อัตรำเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไปที่ไม่มีควำม
เกี่ยวโยงกัน

คำนวณเป็ นสัดส่ วนจำกอัตรำร้อยละของ
รำยได้ที่ได้รับจำกกำรค้ำตรำสำรหนี้สกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ
คำนวณเป็ นสัดส่ วนจำกอัตรำร้อยละของ
รำยได้ที่ได้รับจำกกำรค้ำตรำสำรหนี้สกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ
อัตรำเดียวกันกับพนักงำนอื่นของบริ ษทั ฯ
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ยอดคงค้ำงของรำยกำรระหว่ำงกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงภำยใต้รำยกำรดังต่อไปนี้
2560
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื่น - รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ำงรับ
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- Nomura Singapore Limited
สิ นทรัพย์อื่น - เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำน
- กรรมกำร
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื่น - อื่นๆ
- Instinet Pacific Limited
- Nomura Singapore Limited
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Nomura Holdings Inc.
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
เจ้ำหนี้อื่น - อื่น ๆ
- Instinet Pacific Limited

(หน่วย: บำท)
2559

192,013,129

285,380,657

18,263,310

69,874
3,511,542

129,134

436,697

11,048

18,216
21,430

108,782
579,750
48,344

74,472
818,172
592,709
-

196,984,091

194,285,031

15,030,871

-

ค่ ำตอบแทนทีจ่ ่ ำยให้ ผ้ บู ริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำร
และผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
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(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
95,151,143
94,157,988
4,800,131
5,275,584
99,951,274
99,433,572
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29. ส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตำมประเภทของผลิ ตภัณฑ์
และบริ กำร บริ ษทั ฯมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงำน ดังนี้
-

ส่ วนงำนธุ รกิ จหลักทรัพย์ เป็ นส่ วนงำนที่เป็ นนำยหน้ำในกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้ อ
ขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

-

ส่ วนงำนวำณิ ชธนกิ จ เป็ นส่ วนงำนให้บริ กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุน
และธุรกรรมที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน

-

ส่ วนงำนด้ำนตรำสำรหนี้ เป็ นส่ วนงำนให้บริ กำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรซื้อขำยตรำสำรหนี้

-

ส่ วนงำนอื่น เป็ นส่ วนงำนสนับสนุนและบริ หำรจัดกำร

ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรจัดสรรทรั พ ยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ ง ำน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
ข้อมูลรำยได้และกำไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 และ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้

รำยได้ท้ งั สิ้น
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน
ดอกเบี้ยเงินให้กยู ้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

ส่วนงำนธุ รกิจ
หลักทรัพย์
2560
2559
1,133
1,112
338
392
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สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนงำนด้ำน
ส่วนงำนวำณิ ชธนกิจ
ตรำสำรหนี้
ส่วนงำนอื่น
2560
2559
2560
2559
2560
2559
74
70
50
64
26
20
31
18
18
32
14
6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
รวม

2560
1,283

2559
1,266

401

448

364

356

207
7
(82)

63
12
(87)

(307)
(115)
475

(281)
(99)
412

251
31
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อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ส่วนกลำง
รวมสิ นทรัพย์

ส่วนงำนธุ รกิจ
หลักทรัพย์
2560
2559

ส่วนงำนวำณิ ชธนกิจ
2560
2559

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนงำนด้ำน
ตรำสำรหนี้
2560
2559

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ส่วนงำนอื่น
2560
2559

2560
115
12,751
12,866

รวม

2559
130
10,199
10,329

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษ ทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย วคื อประเทศไทย ดัง นั้น รำยได้และสิ นทรั พ ย์ที่ แสดงอยู่ใ น
งบกำรเงินจึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อ
มำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร
30. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
30.1 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำสำนักงำนและยำนพำหนะซึ่ งจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรในอนำคต
โดยจะถึงกำหนดชำระตำมระยะเวลำนับตั้งแต่วนั สิ้ นปี ดังนี้

ภำยในหนึ่งปี
ตั้งแต่ 1 - 2 ปี
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

2560
35
17
11

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2559
54
26
20

30.2 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ ซึ่ งต้องจ่ำยให้ตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษ ทั ศู นย์รับ ฝำกหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นจำนวนคงที่ ที่
กำหนดไว้ อัตรำร้ อยละของมูลค่ำกำรซื้ อขำยและ/หรื ออัตรำร้ อยละของมูลค่ำกำรชำระและรับชำระรำคำ
หลักทรัพย์สุทธิเป็ นรำยเดือน
30.3 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันค่ำธรรมเนี ยมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรประกอบธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำกับบริ ษทั
ตลำดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นจำนวน
เงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรื อเป็ นอัตรำต่อสัญญำสำหรับกำรซื้อหรื อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
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30.4 บริ ษัท ฯมี ภ ำระผู ก พัน ที่ จ ะต้อ งจ่ ำ ยค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ให้ ก ับ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในอัตรำร้ อยละ 0.001 และสำหรั บค่ำธรรมเนี ยมจำกกำรประกอบธุ รกิ จค้ำ
หลักทรัพย์ กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมอื่นที่บริ ษทั ฯได้รับอนุ ญำต กำหนดให้จ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ 1 ของรำยได้จำกกำรประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ขำ้ งต้น และสำหรับค่ำธรรมเนี ยมกำรซื้ อขำยหน่ วย
ลงทุ น ของกองทุ น ก ำหนดให้ จ่ ำ ยในอัต รำร้ อ ยละ 0.001 ของมู ล ค่ ำ ขำยหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ทั้ง นี้
ค่ำธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่ำ 25,000 บำทต่อปี แต่ไม่เกิน 10,000,000 บำทต่อปี
30.5 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรประกอบธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำให้กบั สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจำกจำนวนสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในอัตรำ
สัญญำละ 0.10 บำท และในอัตรำสัญญำละ 0.01 บำทสำหรับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่อำ้ งอิงรำคำหุ ้นรำยตัว
(Single stock futures) ที่มีรำคำไม่เกิน 100 บำท ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนี ยมโดยรวมจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 25,000 บำท
ต่อปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บำทต่อปี
30.6 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีคดีอำญำที่ถูกฟ้องโดยโจทก์ซ่ ึ งเป็ นเอกชนในข้อหำฉ้อโกงและควำมผิด
ตำมพระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 โดยไม่ มี ก ำรเรี ย กร้ อ งหรื อ ฟ้ อ งเรี ย ก
ค่ำเสี ยหำยทำงแพ่งแต่ประกำรใด คดีน้ ียงั อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้
บันทึกสำรองเผือ่ ควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
31. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงิ น หมำยถึง สัญญำใด ๆ ที่ทำให้สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นของกิ จกำรหนึ่ งและหนี้ สิ นทำง
กำรเงินหรื อตรำสำรทุนของอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้น
31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่สำคัญที่ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ /เจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้ อขำยล่ วงหน้ำ เงิ นลงทุ น เงิ นให้กู้ยืมแก่พนักงำน และเงิ นกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิ น บริ ษ ทั ฯมี ควำมเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
31.2 ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ฝ่ ำยบริ หำรควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม
ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้
สิ นเชื่อของบริ ษทั ฯไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย
จำนวนเงิ นสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลู กหนี้ สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำนที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
33
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31.3 ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย คือ ควำมเสี่ ยงที่มูลค่ำของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
ของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่มีระยะเวลำครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ สำคัญจำแนกตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ยได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มีอตั รำ
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู ้ ืมแก่พนักงำน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ

254

มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลำคงเหลือก่อน
กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
หรื อวันครบกำหนดสัญญำ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
ดอกเบี้ย

อัตรำ
ลอยตัว

รวม

อัตรำ
คงที่

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

280

-

-

-

280

0.05 - 1.00

-

-

-

-

779

779

-

-

8,191
66

335
8
-

-

2,148
616
-

10,674
624
66

5.06 - 6.06
1.50

3.50
1.14 - 1.45
-

550

2,950

300

-

3,800

1.70

1.64 - 3.08

-

-

-

643

643

-

-

-

348

-

2,024

2,372

-

2.50
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มีอตั รำ
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู ้ ืมแก่พนักงำน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ

มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลำคงเหลือก่อน
กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
หรื อวันครบกำหนดสัญญำ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
ดอกเบี้ย

อัตรำ
ลอยตัว

รวม

อัตรำ
คงที่

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

434

-

-

4

438

0.05 - 1.00

-

-

-

-

468

468

-

-

6,950
70

287
14
-

-

1,554
174
-

8,791
188
70

5.19 - 6.19
1.50

3.50
1.42 - 1.52
-

-

1,450

600

-

2,050

-

1.675 - 3.08

-

-

-

71

71

-

-

-

287

-

2,002

2,289

-

2.50
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31.4 ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องคื อ ควำมเสี่ ยงที่ บริ ษทั ฯอำจได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บเนื่ องมำจำกที่บริ ษทั ฯไม่
สำมำรถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและหรื อไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอตำมควำมต้องกำรและทัน
ต่อเวลำที่บริ ษทั ฯจะต้องนำไปชำระภำระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด
วันที่ ที่ ครบก ำหนดของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นนับจำกวันที่ ในงบกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
2559 มีดงั นี้

เมื่อทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู ้ ืมแก่พนักงำน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ

256

รวม

280
-

779

-

-

-

280
779

723
611
-

1,786
8
1

2
9

56

8,191
5
-

10,702
624
66

550
-

2,950
643

300
-

-

-

3,800
643

698

1,679

-

-

-

2,377

เมื่อทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู ้ ืมแก่พนักงำน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ

2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี ไม่มีกำหนด

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี ไม่มีกำหนด

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รวม

438
-

468

-

-

-

438
468

593
168
-

1,271
14
-

11

59

6,951
6
-

8,815
188
70

-

1,450
71

600
-

-

-

2,050
71

566

1,728

-

-

-

2,294

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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31.5 ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน อันอำจมีผลให้
มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงิ นเปลี่ ยนแปลงไป หรื อทำให้เกิ ดควำมผันผวนต่อรำยได้ หรื อมูลค่ำของสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯไม่มีหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
31.6 ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนหรื อหุ ้นทุน เนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีเงิ น
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอำจจะทำให้เกิ ดควำมผันผวนต่อรำยได้หรื อ
มูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
32. มูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดง
ตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

2560
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หน่วยลงทุน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

609,604

-

-

609,604

-

1,566

-

1,566
(หน่วย: พันบำท)

2559
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

68,613

-

-

68,613

-

99,208

-

99,208
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินแสดงมูลค่ำด้วยรำคำทุนและ
ต้องเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม โดยแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
รวม

2560
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำน

280
779
10,702
13
66

280
779
10,702
13
52

280
2
-

779
10,702
6
-

5
52

หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ

3,800
643
2,377

3,800
643
2,377

-

3,800
643
2,377

-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
รวม

2559
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำน

438
468
8,815
20
70

438
468
8,815
20
55

438
2
-

468
8,815
11
-

7
55

หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ

2,050
71
2,294

2,050
71
2,294

-

2,050
71
2,294

-
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เทคนิคกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ก)

สิ นทรั พย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ และเจ้ำหนี้ธุรกิ จ
หลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)

เงินลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้คำนวณโดย
ใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทยหรื อตลำดอื่น กรณี ที่เป็ นเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ

ค)

มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุนในหน่วยลงทุนคำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่ วยลงทุ นที่
ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน กรณี ที่เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีอยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
คำนวณโดยใช้สินทรัพย์สุทธิ

ง)

มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นให้กูย้ ืมแก่พนักงำน ประมำณจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดด้วย
อัตรำดอกเบี้ยตลำดปัจจุบนั ของเงินให้สินเชื่อประเภทที่ใกล้เคียงกัน

จ)

เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินและเงินกูย้ มื อื่นที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
33. เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันทีใ่ นงบกำรเงิน
ณ วันที่ 23 มกรำคม 2561 บริ ษทั ฯได้รับจดหมำยจำกส่ วนรำชกำรให้อำยัดหลักประกันทั้งหมดของลูกหนี้
บัญชี เงิ นให้กู้ยืม เพื่อซื้ อหลัก ทรั พ ย์รำยหนึ่ ง ซึ่ ง มี ย อดหนี้ ค งค้ำ ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 431
ล้ำ นบำท โดยมี ห ลัก ประกัน จ ำนวน 667 ล้ำ นบำท บริ ษ ัท ฯอยู่ร ะหว่ำ งด ำเนิ น กำรขออนุ ญ ำตเพื่ อ ขำย
หลัก ประกัน ดัง กล่ ำ ว เพื่ อ น ำเงิ น มำช ำระหนี้ และเป็ นกำรปฏิ บ ัติ ต ำมหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฝ่ ำยบริ หำรเชื่ อว่ำ บริ ษทั ฯจะดำเนิ นกำรขำย
หลักประกันดังกล่ ำวได้และจะไม่มีควำมเสี ยหำยเนื่ องจำกมู ลค่ำหลักประกัน ณ วันที่ 23 มกรำคม 2561
มีมูลค่ำสู งกว่ำยอดคงเหลือเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

25939

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.nomuradirect.com

สำ�นักงานสาขา
เขตกรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานสาขา - บางนา:

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

สำ�นักงานสาขา - พระปิน่ เกล้า: 7/129 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5950   +66(0) 2287 6950    โทรสาร: +66(0) 2884 9064   +66(0) 2884 9067

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

สำ�นักงานสาขา - บางแค:

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำ�นักงานสาขา - ขอนแก่น:

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

สำ�นักงานสาขา - อุดรธานี:

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

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

สำ�นักงานสาขา - อุบลราชธานี: 15/4 อาคารส�ำนักงานโครงการอุบลสแควร์ ห้อง F101B/C ถนนธรรมวิถี 4 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: +66(0) 4531 5326   +66(0) 4531 5327   โทรสาร: +66(0) 4531 5328

ภาคเหนือ
สำ�นักงานสาขา - เชียงราย:

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

สำ�นักงานสาขา - เชียงใหม่:

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

ภาคกลาง
สำ�นักงานสาขา - อยุธยา:

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

สำ�นักงานสาขา - นครสวรรค์: 26/3-4 โครงการวิถีเทพ-ซิตี้วอล์ค ห้อง 2F003-004 ชั้น 2 ถนนสุชาดา ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: +66(0) 5622 3947   +66(0) 5622 3948   โทรสาร: +66(0) 5622 3949

ภาคใต้
สำ�นักงานสาขา - ภูเก็ต:

262/9 ถนนเยาวราช ต�ำบลตลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: +66(0) 7621 4422   +66(0) 7621 4423   โทรสาร: +66(0) 7621 4424

สำ�นักงานสาขา - หาดใหญ่:

2 ซอย 19 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: +66(0) 7422 1542   +66(0) 7422 1543   โทรสาร: +66(0) 7422 1544

ภาคตะวันออก
สำ�นักงานสาขา - ระยอง:

351-351/1 อาคารทีเอสเค ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์: +66(0) 3802 0030   +66(0) 3802 0031   โทรสาร: +66(0) 3802 0032

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: +66(0) 2638 5000 +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
เว็บไซตบริษัท: www.nomuradirect.com เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500

