สารบัญ
วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจขององค์์กร
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
ข้้อมููลทั่่�วไป
โครงสร้้างผู้ถื้� ือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท
ผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้บ้� ริิหาร
รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
งบการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
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บริษัท หลัก ทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิก
หมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ”)
บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิสัยวิทัสัยศทัศน์น์แและพัละพั
ธกิจกรขององค์กร
นธกิจน
ขององค์
บริษัทฯ นำปรัชญาของกลุ่มโนมูระมาใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
พันธกิจ
การให้การสนับสนุนสังคม
บริษัทฯ ช่วยเสริมสร้างสังคมให้มีฐานะการเงินดีขึ้นผ่านความเชี่ยวชาญในตลาดทุนของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
หุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ
ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจาก
ลูกค้าของบริษัทฯ
ค่านิยมหลัก
การเป็นผู้นำในการประกอบการ
ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ บริษ ัทฯ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
การทำงานเป็นทีม
เพื่อสร้างคุณค่าและ “มุ ่ง สู่ จุดหมายไปด้วยกั น” บริ ษัทฯ ส่ งเสริ ม ความหลากหลายและความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและทั่วภูมิภาคของกลุ่มโนมูระ
ความซื่อสัตย์มีคุณธรรม
การปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์มีคุณธรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับบริษัทฯ
บริษัทฯ ปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และเปิดเผย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นสมาชิกของตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบญ
ั ชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
ประเภทรายได้
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบี้ย1
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน1
รายได้อื่น1
รวมรายได้
1

ปีบัญชี 2563
(1 ม.ค. 63 –
31 ธ.ค. 63)
ล้านบาท ร้อยละ
736.54
48.45
490.54
32.27
274.16
18.03
14.08
0.93
4.85
0.32
1,520.17 100.00

ปีบัญชี 2562
(1 ม.ค. 62 –
31 ธ.ค. 62)
ล้านบาท ร้อยละ
544.72
42.44
368.68
28.72
342.88
26.72
20.64
1.61
6.55
0.51
1,283.47 100.00

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)
ล้านบาท ร้อยละ
730.83
46.12
392.35
24.76
420.85
26.56
37.21
2.35
3.38
0.21
1,584.62 100.00

ตัวเลขรายได้ดอกเบี้ย กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินและรายได้อื่นที่แสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การนำเสนอรายการในงบการเงินปีบัญชี 2563 ทั้งนี้ การจัดประเภทใหม่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้รวมและกำไรสุทธิสำหรับปี

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดังนี้

(1)

ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทฯ ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนได้
บริ ษ ั ทฯ จั ด ให้ ม ี บทวิเ คราะห์ ท ี่ ม ี คุ ณ ภาพ และที ่ป รึ ก ษาการเงิ น และการลงทุน (Financial Advisor: “FA”)
ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าสามารถ
ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ และ Mobile Application

2
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การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1.1) การซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต ราสารทุนประเภทเงินสด มีเงื่อนไขในการชำระราคาในวันทำการที่ 2 ถัดจากวัน ที่
ซื้อขาย (T+2) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากวันทำการที่ 3 ถัดจาก
วันที่ซื้อขาย โดยเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่รายการซื้อขายวันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อลดความเสี่ยงด้านการส่งมอบ
หลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมโดยรวมและลดต้นทุนในการทำธุรกรรม พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาภายในกำหนดเวลา ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเท่านั้น
ลู ก ค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่า นระบบซื้อขายออนไลน์ ภายในวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ
ลู กค้าที่ไม่ประสงค์จะทำการชำระราคาเป็นรายครั้ง สามารถนำเงินสดมาวางไว้กับบริษัท ฯ ก่อนทำการซื้อ
หลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในแต่ละวัน และสรุปยอดดอกเบี้ยรวม
เพื่อนำฝากเข้าเป็นยอดเงินของลูกค้าทุกเดือน บริษัทฯ ได้ใช้บริการดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ โดยการกำหนดให้ลูกค้าที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงในด้านการชำระราคาให้ใช้การชำระราคา
ในรูปแบบนี้ กล่าวคือ ลูกค้าต้องนำเงินสดมาวางก่อนการซื้อหลักทรัพย์ทั้งจำนวน ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อ
หลักทรัพย์เกินกว่ายอดเงินคงเหลือที่ฝากอยู่กับบริษัทฯ ได้ อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้การดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
(1.2) การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ (Margin Loan)
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นระบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนที่บริษัทฯ พิจารณาสถานะของลูกค้า
ในลักษณะเป็น Portfolio โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการด้านการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิต
บาลานซ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มอำนาจซื้อของลูกค้า อันจะมีผลต่อสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยลูกค้า
ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ตราสารทุนในครั้งแรก จะต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์กับ
บริษัทฯ ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ ตาม
รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุน
ระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ของแต่ละหลักทรัพย์ดังกล่าวตามสภาพคล่อง
ความเสี่ยง และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ ซึ่งหากจำนวนเงินสดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีสูงกว่ายอดหนี้ของลูกค้า ลูกค้า
จะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ทุกเดือนจากผลต่างของจำนวนเงินสดที่เกินกว่ายอดหนี้ ในทางกลับกัน หากยอดหนี้ของ
ลูกค้าสูงกว่าจำนวนเงินสดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชี ลูกค้าจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ทุกเดือน
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(1.3) การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การลงทุนให้กับลูกค้า ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกำหนดวงเงินรวมในการลงทุนเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดในบัญชีเต็มจำนวนก่อนการส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนด
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้น

(2)

ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฯ เริ่มเปิดดำเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของลูกค้า และ
สนับสนุนให้ลูกค้ามีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะการณ์ของตลาด
บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ทุกประเภทที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฯ ได้แก่ SET50 Index
Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold Futures, Gold D Futures, Gold Online Futures, Single
Stock Futures, Interest Rate Futures, Sector Index Futures, USD Futures และ RSS3 Futures ผ่ า นที ม งานที่ มี
ประสบการณ์และระบบงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวให้กับบริษัทฯ
เนี่องจากการลงทุนในอนุพนั ธ์นั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดวงเงินรวมในการลงทุนให้เหมาะสม
แก่ฐานะทางการเงินของลูกค้า และจัดสรรวงเงินสำหรับการซือ้ ขายตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ และ Mobile Application
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการทำธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures
ผ่ า นระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ เมื่อวัน ที่ 9 ธัน วาคม 2559 โดยบริษัท ฯ จะมี
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรองรับการทำธุรกรรม Block
Trade – Single Stock Futures ตลอดจนซื้อตราสารทุนหรือขายชอร์ตตราสารทุนที่ยืม (Underlying Securities) เพื่อ
การบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมดังกล่าว
บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสอบทานหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรม Block Trade – Single
Stock Futures อย่างสม่ำเสมอ
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(3)

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่กำหนด
ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนำหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียม
คำเสนอซื้อ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อหรือควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ตลอดจนการเป็นที่
ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินโดยมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้


บริการให้คำปรึกษาในการระดมทุนผ่านทางตลาดตราสารหนี้



บริการให้คำปรึกษาในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและการปรับโครงสร้างทางการเงิน



บริการให้คำปรึกษาและเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุนให้กิจการและโครงการต่างๆ (Joint Venture)



บริการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)



บริการให้คำปรึกษาในการประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)



บริ ก ารให้ ค ำปรึก ษาอื่นๆ อาทิ การจั ดทำข้อ มูลต่ างๆ ที่เ กี่ยวกั บตลาดทุน ตลาดเงิน รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมโดยรวม และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4)

ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน
ให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้แก่นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น
หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน และอื่นๆ

(5)

ธุรกิจค้าตราสารหนี้

บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดแรกและตลาดรองแก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันภายใน
ประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกำหนดวงเงินซื้อขายตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการลงทุนของลูกค้า และปริมาณธุรกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจมีการถือครองตราสารหนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการ
ถือครองระยะสั้นไม่เกิน 7 วัน และระยะเวลาการถือครองจะมีการพิจารณาเป็นครั้งคราว
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ประเภทตราสารหนี้ ระยะเวลา
การลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของ
บริษัทฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถรับความเสี่ยงได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ/หรือ ฝ่ายการเงินเป็นผู้สอบ
ทานและควบคุมการลงทุนในตราสารหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มี
อำนาจอนุมัตินโยบายการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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(6)

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นบริการที่บริษัทฯ นำเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนหรือเป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในภาวะที่ทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือระดับราคาหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลง นักลงทุนสามารถขอยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพื่อนำไปขายชอร์ตในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และรอซื้อหลักทรัพย์นั้นกลับคืนเมื่อระดับราคาหลักทรัพย์ลดลง จึงนับได้ว่า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็น
กลไกหนึ่งที่ช่วยให้ระดับราคาหลักทรัพย์มเี สถียรภาพ และเสริมสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยบริษัทฯ
ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์และลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับ
ลูกค้าในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รายละเอียดโดยสรุปของบริการ เป็นดังนี้


บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้า ผู้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ที่เปิดกับบริษัทฯ โดยลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องวางหลักประกันการยืม
หลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าสถาบันที่ยืมหลักทรัพย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักทรัพย์นั้นไปให้ยืมกับลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง หรือเพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ต
การลงทุนของลูกค้าหรือตนเอง



บริษัทฯ ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมซึ่งมีหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดกับบริษัทฯ หรือลูกค้าสถาบันซึ่งมีหลักทรัพย์
ฝากอยู่ที่สถาบันอื่น (Trusee หรือ Custodian bank) โดยกำหนดวันส่งมอบตามที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน วันทำการ
ถัดไป 2 วัน โดยวางเงินสดให้กับลูกค้า ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ และดำรง
มูลค่าหลักประกันกับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาตลาดทุกวัน



ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะได้รับ
ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ



สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืม ยังคงเป็นของลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
และ Mobile Application

(7)

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) ของบริษัทหลักทรัพย์จัด การ
กองทุน (“บลจ.”) ส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยให้บริการทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน แบบไม่
เปิ ดเผยชื ่ อผู้ถ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีซื้อขายหน่ว ยลงทุน แบบเปิดเผยชื่ อผู้ถือหน่ว ยลงทุน
(Selling Agent) ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีบริการที่
ครบวงจรและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ โดยบริษัทฯ ไม่มี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมจากลูกค้า
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บริษัทฯ ริเริ่ม Nomura iFund บน Mobile Application เพื่อให้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจรผ่านระบบ
ซื้อขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการลงทุนในกองทุนรวม โดยมีฟังก์ชั่นการ
ใช้งาน ดังนี้


ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมกับบลจ. ส่วนใหญ่ในประเทศไทย



บทวิเคราะห์และแนะนำกองทุนเด่นรายสัปดาห์ (Mutual Fund Weekly Research) ที่ช่วยสรุปสถานการณ์
การลงทุ น ประจำสั ป ดาห์ และกองทุ น แนะนำในแต่ล ะประเภทกองทุน โดยอ้ า งอิ งกั บ การจัด อั น ดั บของ
Morningstar Rating



เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนย้อนหลัง ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในกองทุนทีม่ ี
ผลการดำเนินงานที่ดีตามประเภทกองทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือกองทุนที่ลูกค้าสนใจ



ลงทุนในกองทุนรวมอย่า งสม่ำ เสมอ ผ่านฟังก์ชั่น Nomura Dollar Cost Average เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ที่ประสงค์จะออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนรวมและเพื่อเป็นการรองรับการวางแผน
ทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุอีกช่องทางหนึ่ง



จัดสรรแผนการลงทุนในกองทุนรวม ผ่านฟังก์ชั่น Nomura iFund Basket (ตะกร้ากองทุนรวม) เพื่อช่วยให้ลูกค้า
เลือกลงทุนได้ตามผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ยอมรับได้



สอบทานพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบลจ. ที่ลงทุนได้ในที่เดียว (Consolidated Portfolio)



ค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New Initial Public Offering: IPO) ได้ทุกวัน



Nomura IWealth บริการโปรแกรมวางแผนการลงทุน online โดยให้ค ำแนะนำในการวางแผนการออม การ
วางแผนการลงทุนพิชิตเป้าหมาย และการวางแผนการลงทุนแบบแอคทีฟพอร์ตโฟลิโอ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท:

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน บมจ.:

0107537000653

ประเภทธุรกิจ:

ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทุนจดทะเบียน:

2,150,469,000 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว:

2,150,469,000 บาท

ชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด:

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด:

2,150,469,000 หุ้น

โทรศัพท์:

+66(0) 2638 5000 +66(0) 2081 2000

โทรสาร:

+66(0) 2081 2001

NOMURA DIRECT:

+66(0) 2638 5500

เว็บไซต์บริษัท:

https://www.nomuradirect.com

CNS Convention Center
21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์:
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สำนักงานสาขา

เขตกรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา - บางนา:

589/111 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์:
โทรสาร:

สำนักงานสาขา - พระปิ่นเกล้า:

7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น 9 ห้อง 902
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุง เทพมหานคร
10700
โทรศัพท์:
โทรสาร:

สำนักงานสาขา - วิภาวดีรงั สิต:

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

+66(0) 2638 5950 +66(0) 2081 2950
+66(0) 2884 9064 +66(0) 2884 9067

123 อาคารซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 23 ห้องเลขที่ B-2304
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:
+66(0) 2638 5920 +66(0) 2081 2920
โทรสาร:
+66(0) 2617 7800

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานสาขา - ขอนแก่น*:

109 อาคาร Hugz Mall ห้องเลขที่ 207 ชั้น 2 ถนนศรีจันทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
+66(0) 4300 9628 +66(0) 4300 9629
โทรสาร:

สำนักงานสาขา - นครราชสีมา*:

+66(0) 4300 9630

1184 โครงการ Hip park ห้อง 26 Zone C ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:
โทรสาร:

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

หมายเหตุ:
*ศูนย์การเรียนรู้ (Nomura Learning Center)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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ภาคเหนือ
สำนักงานสาขา - เชียงใหม่*:

30 อาคารปั น นาเพลส ห้ อ ง A5-A6 ชั ้ น 1 ถนนนิม มานเหมิ น ทร์ ซอย 6
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
โทรสาร:

+66(0) 5321 0834 +66(0) 5321 0835
+66(0) 5321 0841

ภาคกลาง
สำนักงานสาขา - อยุธยา*:

126 อาคารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ห้อง GC-11 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย
ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13000
โทรศัพท์:
โทรสาร:

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

ภาคใต้
สำนักงานสาขา - หาดใหญ่*:

2 ซอย 19 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์:
+66(0) 7422 1542 +66(0) 7422 1543
โทรสาร:
+66(0) 7422 1544

ภาคตะวันออก
สำนักงานสาขา - ระยอง**:

351-351/1 อาคารทีเอสเค ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์:

+66(0) 3802 0030 +66(0) 3802 0031

โทรสาร:

+66(0) 3802 0032

หมายเหตุ:
*ศูนย์การเรียนรู้ (Nomura Learning Center)
**ศูนย์บริการนักลงทุน (Nomura Service Center)
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นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:
โทรสาร:
SET Call Center:
E-Mail:
เว็บไซต์:

+66(0) 2009 9000
+66(0) 2009 9992
+66(0) 2009 9999
SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
โดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:
โทรสาร:
E-Mail:
เว็บไซต์:

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,150,469,000 บาท เรียกชำระแล้ว 2,150,469,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ โดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มโนมูระ ถือหุ้นร้อยละ 99.10 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มโนมูระตามข้อมูลการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
Nomura Holdings, Inc.
ถือหุ้นร้อยละ 100.00
Nomura Asia Pacific Holdings
Co., Ltd
ถือหุ้นร้อยละ 100.00
Nomura Asia Investment
(Singapore) Pte. Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ 99.10
บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2
ท่า น กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บ ริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอำนวยการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หาร
ผู้บริผูห้บริาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารภายใต้คำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 10 ท่าน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายสุเทพ พีตกานนท์
2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
3. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสมชาย ธงไชย
นายณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
นางสาวนับทอง วนวัฒนาวงศ์
นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี
นางสาวนภาลัย สันติเวส
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ

10. นายสมชาย วงษ์กิตติไกรวัล

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอำนวยการ
ผู้อำนวยการบริหารระดับสูง สายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล
กรรมการผู้จัดการ - สายงานวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ
ผู้อำนวยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกฎหมาย
ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกำกับดูแล
Chief Administration Officer
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล
Young Talent Financial Advisory

ประเภทผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู
้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก)

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

1.

บำเหน็จกรรมการรายปี
จ่ายจากการปฏิบัติงานของกรรมการสำหรับปี คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตรา
ค่าตอบแทนรายปี

2.

เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี
จ่ายให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่านสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง

3.

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี
คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 4,092,685 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

บำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากการปฏิบตั ิงานของกรรมการในปี 2562 คำนวณตามสัดส่วน
ของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

2.
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ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร ท่านละ
กรรมการอิสระ ท่านละ
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ท่านละ

250,000 บาทต่อปี
220,000 บาทต่อปี
260,000 บาทต่อปี
220,000 บาทต่อปี

เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี ซึ่งจ่ายให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่านสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

3.

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่
ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

รายชื่อกรรมการ

1. นายสุเทพ พีตกานนท์
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายนิมติ วงศ์จริยกุล 1
นายชินยะ โยโกยาม่า 2
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว 3
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นายยูจิ ฮิบิโนะ 4

8. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 5
9. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ 6
10. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
11. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
12. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย 7
รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการอำนวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

320,000 บาทต่อปี
260,000 บาทต่อปี

บำเหน็จ
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
เบี้ย
ค่าตอบแทน
ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

250,000

-

-

250,000

220,000
46,301
220,000
220,000
220,000
220,000

-

-

220,000
46,301
220,000
220,000
220,000
220,000

82,630

-

-

82,630

193,754

240,000

320,000

753,754

260,000
260,000
260,000
2,452,685

240,000
240,000
80,000
800,000

260,000
260,000
840,000

760,000
760,000
340,000
4,092,685

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
1

นายนิมิต วงศ์จริยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562

2

นายชินยะ โยโกยาม่า ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563

3

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563

4

นายยูจิ ฮิบิโนะ ถึงคราวต้องออกตามวาระ และไม่ประสงค์ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป มีผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

5

นางวัธนี พรรณเชษฐ์ ถึงคราวต้องออกตามวาระ และไม่ประสงค์ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป มีผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

6

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการอิสระซึ่งเป็นการแต่งตั้ง
กรรมการแทน นายนิมิต วงศ์จริยกุล ผู้ซึ่งแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562
โดย รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 4 เมษายน 2562 และ
ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบในวันเดียวกันเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
แต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

7

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ มีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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(ข)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร คือ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายให้กรรมการบริหาร
และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต
อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ) สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจำปี
เป็นต้น
ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 106,846,101 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปีบัญชี 2563
(1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)
93,714,739
4,021,076
9,110,286
106,846,101

หมายเหตุ: ค่า ตอบแทนดัง กล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริห าร 4 ท่า น และเจ้า หน้า ที่บริหาร 8 ท่า น โดยมี
กรรมการบริหาร 2 ท่านและเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน เกษียณระหว่างปี
(2)

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ซึ่งพนักงานรวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารชาวไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ ปัจจุบันกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด สำหรับการจ่ายเงินสมทบของ
นายจ้างเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพจะเป็นไปตามข้อบังคับกองทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ประกอบด้วย


เงินสะสมของสมาชิก – สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 5 หรือ 7 หรือ 10 หรือ 15 ของ
ค่าจ้าง โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินสะสมนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุน
ของนายจ้างกำหนด



เงินสมทบของนายจ้าง – นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบตามเงื่อนไขของข้อบังคับกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 10
ของค่าจ้าง
ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 4.02 ล้านบาท
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Nomura Holding, Inc.
Nomura Asia Investment (Singapore) Pte.Ltd.
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co., Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Instinet Pacific Limited

ความสัมพันธ์
บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
บริษัทใหญ่
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รว่ มกัน
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

มีกรรมการร่วมกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่า วเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ต กลง
ร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการที่มีสาระสำคัญสามารถสรุปได้
ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

17

รายงานประจำ�ปี 2563

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
รายได้ค่านายหน้า
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน
- กรรมการ
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการสนับสนุน
ธุรกิจ
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการงานวาณิช
ธนกิจระหว่างประเทศ
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมรับจากการแนะนำลูกค้า
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน

นโยบายการกำหนดราคา
(สำหรับปี 2563)

15,641,857
-

32,637,647 อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
67,100 อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

13,510,995

14,168,063 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10

29,035,423

25,144,546 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10

930,757

1,523,136 คำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่
บริษัทฯแนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนด
ในสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มี
ลักษณะเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมรับจากการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการอื่นๆ
- บริษัทใหญ่
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน

2,086,892

415,936 อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

5,000,000
29,369,173

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการซื้อขาย
หลักทรัพย์และงานวิจัย
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน

- อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
7,608,505 อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

30,805,186

ค่าธรรมเนียมรับจากการผิดนัดส่งมอบ
หลักทรัพย์
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการให้บริการอื่นๆ
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
- บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)

261,889
3,878,396
717,665

31,504

23,185,067 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
สุทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์
1,307,940 อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2,742,476 อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
2,277,896 อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มคี วามเกี่ยว
โยงกัน

30,651 คำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และ
อัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับลูกค้าทั่วไป
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

19

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้ำของ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุ ป
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด ด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึ งงบ
กำรเงินและรำยงำนของผูส้ 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 ข้ำพเจ้ำไม่
พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ 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 อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
แต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

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

•

ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ หรื 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 โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในบริ ษทั ฯเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบบริ ษทั ฯ ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

3

22

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

รัตนำ จำละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 19 มีนำคม 2564

4
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

23

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วับริ
นทีษ่ ัท31
หลักธัทรันพวาคม
ย์ โนมูร2563
ะ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อ�ืน
รวมสิ นทรัพย์

6
7
8
10
12
13.1
14
15
16

2563
592,023,846
43,114,211
7,019,242,940
90,091,595
64,016,550
133,789,827
47,196,464
79,012,611
296,323,996
8,364,812,040

(หน่วย: บาท)
2562
526,308,087
35,057,248
6,760,893,909
182,252,454
76,363,964
32,685,606
85,230,762
273,761,610
7,972,553,640

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

24

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันบริทีษ่ ัท31
นวาคม
หลักธัทรั
พย์ โนมูร2563
ะ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
หนี�สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี�สิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี� สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี� ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี� สิน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นทุนซื� อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
- สํารองทัว� ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ - กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี�สินและส่ วนของเจ้ าของ

17
18
19
20
13.2
22

23

2563

(หน่วย: บาท)
2562

450,000,000
154,312,947
1,680,680,852
34,911,771
160,407,956
137,758,215
250,449,697
2,868,521,438

850,000,000
281,999,419
1,152,014,681
14,239,655
145,078,901
268,141,416
2,711,474,072

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

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

211,900,000
215,000,000
786,532,776

194,200,000
215,000,000
568,089,718

(932,024)
5,496,290,602
8,364,812,040
-

5,261,079,568
7,972,553,640
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

25

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรั
สุดพวัย์นโนมู
ที่ ร31
ธันนสิวาคม
บริษบัทปีหลัสกิ้นทรั
ะ พัฒ
น จํากัด2563
(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี�ย
กําไรและผลตอบแทนจากเครื� องมือทางการเงิน
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

(หน่วย: บาท)
2562

หมายเหตุ

2563

25
26,32
27
28

736,538,295
490,541,503
274,155,974
14,080,945
4,848,835
1,520,165,552

544,721,570
368,678,836
342,877,679
20,641,990
6,546,185
1,283,466,260

677,671,969
218,510,002
30,651,751
(106,011,466)
261,238,174
1,082,060,430
438,105,122
(84,682,394)
353,422,728

642,794,265
154,062,834
50,687,003
(113,264)
278,703,343
1,126,134,181
157,332,079
(28,517,465)
128,814,614

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

26

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำ�หรั
สิ้นกทรั
สุดพวัย์นโนมู
ที่ 31
บริษบัทปีหลั
ระ พัธัฒนนสิวาคม
น จํากัด2563
(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่ อ)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํ หนดให้
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที�กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํ หนดให้
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น-สุ ทธิ

15

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
15
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิ
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ขาดทุน) สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรสําหรับปี

30

(หน่วย: บาท)
2562

2563

3,451,890

-

(690,378)

-

2,761,512

-

-

(12,827,197)

-

2,565,439
(10,261,758)

2,761,512
2,761,512
356,184,240

(10,261,758)
(10,261,758)
118,552,856

0.16

0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

27

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 3.3)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
กําไรขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไปกําไรสะสม
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตู 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตู 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

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

2,150,469,000

ทุนเรื อนหุน้ ที�ออก
และชําระแล้ว
2,150,469,000
2,150,469,000

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

บริษษัทัท
หลัหลั
กทรัพกย์ทรั
โนมูพ
ระย์
พัฒโนมู
นสิน จํรากัะด (มหาชน)
บริ
พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

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

2,133,320,850

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
และหุน้ ทุนซื�อคืน
2,133,320,850
2,133,320,850

194,200,000
17,700,000
211,900,000
-

194,200,000

สํารอง
ตามกฎหมาย
187,700,000
6,500,000
194,200,000

จัดสรรแล้ว

215,000,000
215,000,000
-

215,000,000

สํารองทัว� ไป
215,000,000
215,000,000

กําไรสะสม

(546,942)
567,542,776
353,422,728
353,422,728
3,693,536
(120,426,264)
(17,700,000)
786,532,776
-

568,089,718

ยังไม่ได้จดั สรร
623,773,444
128,814,614
(10,261,758)
118,552,856
(167,736,582)
(6,500,000)
568,089,718

2,761,512
2,761,512
(3,693,536)
(932,024)
-

-

องค์ประกอบอื�นของ
ส่วนของเจ้าของ กําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในตราสารทุน
ที�กาํ หนดให้วดั
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
-

(546,942)
5,260,532,626
353,422,728
2,761,512
356,184,240
(120,426,264)
5,496,290,602
-

5,261,079,568

รวม
5,310,263,294
128,814,614
(10,261,758)
118,552,856
(167,736,582)
5,261,079,568

(หน่วย: บาท)
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงิ
นสด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมู
ระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
สำ�งบกระแสเงิ
หรับปีสิ้นนสุสดดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื� อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี� สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (โอนกลับ)
กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
โอนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไปกําไรสะสม
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
รายได้ดอกเบี�ย
เงินปั นผลรับ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี� สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม� ขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนเพือ� ค้า
สิ นทรัพย์อื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิม� ขึ�น (ลดลง)
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูย้ มื อื�น
ประมาณการหนี� สิน-ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี� สินอื�น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน

(หน่วย: บาท)
2562

438,105,122

157,332,079

98,715,872
(106,011,466)
(2,028,550)
(4,616,920)
3,693,536
2,332,792
5,095,960
30,651,751
(274,155,974)
(1,563,440)
11,204,582

52,206,364
(113,264)
(637,024)
(218,172)
(721,480)
50,687,003
(342,877,679)
(5,631,733)
41,891,597

201,423,265

(48,082,309)

(13,152,923)
(155,792,697)
(7,403,300)
(23,636,805)

(4,958,365)
1,584,708,479
525,722,545
3,266,996

(400,000,000)
(127,686,472)
534,563,762
(12,610,667)
(3,493,872)
(7,789,709)

(400,000,000)
(196,197,057)
(1,011,419,590)
(299,532,046)
(7,052,180)
(60,303,271)
86,153,202

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับริบษปีัทสหลัิ้นกสุทรัดพวัย์นโนมู
ที่ 31
วาคม
ระ พัธัฒนนสิ
น จํากั2563
ด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

เงินปั นผลรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยรับ
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนตราสารหนี� ที�ถือจนครบกําหนด
เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินสดจ่ายซื� อเงินลงทุนทัว� ไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที�วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื� ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี�ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี� สินตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

2563
1,266,800
(32,384,064)
253,767,679
(57,422,387)
157,438,319

(หน่ วย: บาท)
2562
5,194,705
(51,859,458)
311,033,062
(50,929,374)
299,592,137

85,679,473
7,686,788
220,561
(22,328,626)
(21,026,336)
31,498,381
296,640
82,026,881

673,294
(410,880)
2,258,237
(35,391,540)
(3,963,308)
42,694,075
536,248
6,396,126

(53,105,204)
(120,426,264)
(173,531,468)
65,933,732
526,308,087
592,241,819

(167,736,582)
(167,736,582)
138,251,681
388,056,406
526,308,087

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ
บริษัทหลักทรัปพระกอบงบการเงิ
ย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัน
ด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

1.

ข้ อมูลทั�วไป
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ� งจัดตั�งและมีภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย โดยมี บริ ษทั Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ� งเป็ นบริ ษทั ที�จดทะเบียนจัดตั�ง
ในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมี Nomura Holdings, Inc. เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั ฯ
ประกอบธุ รกิจหลักทรั พย์และธุ รกิจสัญญาซื� อขายล่วงหน้า โดยการเป็ นนายหน้าซื� อขายหลักทรัพย์ เป็ น
ตัวแทนซื� อขายสัญญาซื� อขายล่ วงหน้า เป็ นตัวแทนสนับสนุ นการขายและรับซื� อคืนหน่ วยลงทุน การค้า
หลักทรั พย์ การยื มและให้ ยื มหลักทรั พย์ การเป็ นที� ปรึ กษาทางการเงิ นและการลงทุ น และการจัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯมีท�ีอยู่ตามที�จดทะเบียนตั�งอยู่เลขที� 25 อาคารกรุ งเทพประกันภัย ชั�น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีสํานักงานทั�งสิ� น 11 แห่ งคือ
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขาในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัดอีก 10 แห่ง

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 จัดทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํ หนด
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินนี� ได้ทาํ ขึ�นเพื�อให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที� สธ. 6/2562 เรื� อง
แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที� 3) ลงวันที� 8 มกราคม 2562
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที�บ ริ ษ ัทฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี�
งบการเงินนี�ได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื�นในนโยบายการบัญชี

1
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ า งปี บริ ษ ัท ฯได้นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2562) และฉบับ ใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ� งมี ผลบังคับ ใช้สําหรับ
งบการเงิ น ที� มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที� เ ริ� มในหรื อหลัง วัน ที� 1 มกราคม 2563 มาถื อ ปฏิ บ ัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่ าวได้รับการปรับ ปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บ ายให้ชัดเจนเกี� ย วกับ วิธี ปฏิ บ ัติ ท าง
การบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้ม าตรฐาน อย่างไรก็ ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ� ึงได้มีการเปลี�ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื� องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน
ฉบับที� 7
ฉบับที� 9
เครื� องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 32

การแสดงรายการเครื� องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 16
การป้องกันความเสี� ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี�สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที� 19
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าเครื� องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุ รกิจของกิ จการ (Business Model)
หลัก การเกี� ยวกับวิธี การคํานวณการด้อยค่ าของเครื� องมื อทางการเงิ น โดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุ น ด้า น
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลักการเกี�ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี� ยง รวมถึงการแสดงรายการและ การ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� ส่งผลให้นโยบาย
การบัญชีของบริ ษทั ฯเปลี�ยนแปลงไป ซึ� งสามารถสรุ ปได้ ดังนี�
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การเปลีย� นแปลงการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ทางการเงินประเภทตราสารหนี �
บริ ษทั จัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี� เป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุ รกิจ (Business model) ของบริ ษทั ฯใน
การจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน นั�น
โดยจัดประเภทเป็ น
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย เมื�อเข้าเงื�อนไขทั�งสองข้อในการถือครองตาม
โมเดลธุ รกิจที�มีวตั ถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ� งเป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที�กาํ หนด
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น เมื�อเข้าเงื�อนไขทั�งสอง
ข้อ ในการถื อครองตามโมเดลธุ รกิ จที� มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื�อรั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญญาและเพื� อขาย
สิ นทรัพย์ท างการเงิ น และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรั พย์ท างการเงิ น ทําให้เกิ ดกระแสเงิน สด
ซึ�งเป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนด
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน เมื�อถือครองตามโมเดลธุ รกิ จ
ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรื อข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ทําให้เกิดกระแสเงินสดไม่ได้เป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที�กาํ หนด
สิ นทรั พย์ ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯจัดประเภท
เงินลงทุนในตราสารทุนเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้น
บางรายการที�เลือกจัดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ซึ�งเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั ฯสอบทานและประเมิ น สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที� มี อยู่ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ตาม
ข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที�มีอยู่ ณ วันนั�น และสรุ ปการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินของ
บริ ษทั ฯที�เกี�ยวข้องกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า ดังนี�
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- ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่ วนของเงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนทัว� ไป
- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี� ท�ีถือจนครบกําหนดเดิมทั�งหมดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
- จัดประเภทเงิ นลงทุนทัว� ไปทั�งหมดเป็ นสิ นทรัพย์ท างการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธ รรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรั พย์ท างการเงิ นที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้น บางรายการที�บริ ษทั ฯเลื อกจัดเป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที�วดั มูลค่ า ด้ว ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นตามนโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ
- สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที�เลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น กําไร
และขาดทุนที�เกิดขึ�น ทั�งหมดจะถูกแสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น ยกเว้น เงินปั นผลที�รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน
หนีส� ิ นทางการเงิน
- การจัดประเภทรายการหนี� สินทางการเงิ นของบริ ษทั ฯทั�งหมดไม่ไ ด้มีการเปลี�ย นแปลง หนี� สินทาง
การเงิ น ส่ ว นใหญ่ย งั คงถูก วัด มู ล ค่ าด้ว ยราคาทุน ตัด จําหน่ า ย ยกเว้น เจ้า หนี� ธุ ร กรรมยื ม และให้ ยื ม
หลักทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์ (ด้านขาดทุน) ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
ข้อกําหนดเรื� องการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน เป็ นไป
ตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิ ตที� คาดว่าจะเกิ ดขึ�น (Expected Credit Loss model) และส่ วนเพิ�ม จากการ
บริ หารจัดการเนื� องจากโมเดลไม่รองรับ (Management Overlay) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�
กําหนดให้บริ ษทั ฯรับรู ้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี� ทุกรายการที�ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน บริ ษทั ฯพิจารณาใช้วิธีการ
ทัว� ไป (General Approach) ในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นสําหรั บรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี�ซ�ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด เงินให้กูย้ มื เพื�อ
ซื� อหลักทรัพย์ ลูกหนี� ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหนี� ธุรกิจสัญญาซื� อขายล่วงหน้า ลูกหนี�อื�น เงินลงทุนในตรา
สารหนี� เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงาน และสิ นทรัพย์อื�นบางรายการ โดยค่าเผื�อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจํานวน
เงินที�เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นใน 12 เดือนข้างหน้า เว้นแต่กรณี ที�ความเสี� ยงด้านเครดิต
เพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญนับตั�งแต่การรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก หรื อกรณี สินทรัพย์มีการด้อยค่า ค่าเผื�อดังกล่าว
ต้องวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงิ นที�เท่ากับ ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นตลอดอายุของเครื� องมื อทาง
การเงิน และบริ ษทั ฯพิจารณาใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุสาํ หรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
4
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การปฏิบัติในช่ วงเปลีย� นแปลง
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีที�เป็ นผลมาจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื� องมือทางการเงินต้องถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง ยกเว้นในส่ วนที�มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี�ให้ทางเลือก
ซึ�งบริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิ ดังนี�
- ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที�แสดงเปรี ยบเทียบ โดยปรับปรุ งรายการผลกระทบสะสมที�เกิดจาก
การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงินนี� เป็ นครั�งแรกเป็ นรายการปรับ ปรุ ง
กับกําไรสะสม (หรื อองค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น) ณ วันที� 1 มกราคม 2563
- จัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจและการบริ หารสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯตามพื�นฐานข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที�มีอยู่ ณ วันที�เริ� มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ครั�งแรก
ทั�งนี� ผลกระทบสะสมของการเปลี� ยนแปลงนโยบายการบัญชี แสดงอยู่ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
ข้อ 3.3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื� อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 เรื� อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที�เกี�ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� ได้กาํ หนดหลักการของการรับ รู ้
รายการ การวัด มู ลค่ า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของสั ญญาเช่ า และกํา หนดให้ผูเ้ ช่ ารั บ รู ้
สิ นทรัพย์และหนี�สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า
การบัญชีสําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี� มาถือปฏิบตั ิ ใช้ครั�งแรกโดย
การปรั บ ปรุ ง กับ สิ น ทรั พย์สิ ท ธิ ก ารใช้แ ละหนี� สิ น ตามสั ญญาเช่ า ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และไม่ ป รั บ
ย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที�แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั�งนี� ผลกระทบสะสมของการเปลี� ยนแปลงนโยบายการบัญชี แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.3
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่ อนปรนชั�วคราวสํ าหรับกิจการที�ให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี�ที�ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ที�ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อนปรนชัว� คราวสําหรับกิจการที�ให้
ความช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี� ที� ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที� ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื� อ เป็ นมาตรการผ่ อ นปรนชั�ว คราวสํ า หรั บ กิ จ การที� ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี� ที� ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ท�ีส่ งผลกระทบต่อ เศรษฐกิ จ ไทยเท่ านั�น ซึ� งรวมถึ ง สถานการณ์ COVID-19
ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลื อกกับทุกกิจการที�ให้ความช่วยเหลือลูกหนี�
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี� ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ฯไม่ได้ใช้มาตรการผ่อนปรนชัว� คราวสําหรับกิจการที�ให้ความช่วยเหลือลูกหนี�
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่ อนปรนชั� วคราวสํ าหรั บทางเลือกเพิ�มเติมทางบัญชี เพื�อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อนปรนชัว� คราวสําหรับทางเลื อก
เพิ�มเติมทางบัญชี เพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื�อลดผลกระทบในบางเรื� องจากการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบับ และเพื�อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิ ทางบัญชีในช่วงเวลาที�ยงั มีความไม่แน่ นอน
เกี�ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ป ระกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื� อวันที� 22 เมษายน 2563 และมี ผล
บังคับใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั ฯที�มีรอบระยะเวลารายงานสิ� นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที� 1 มกราคม 2563 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว� คราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี�
- เลื อกที� จะไม่ นําการลดค่าเช่ า ตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่ าเนื� องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นการ
เปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ครบกําหนดแต่ละงวดตามสัดส่ วนที�ได้
ส่วนลด พร้อมทั�งกลับรายการค่าเสื� อมราคาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี�ยจากหนี�สินตามสัญญา
เช่ าที� ย งั คงรั บ รู ้ ในแต่ ล ะงวดตามสัดส่ วนของค่าเช่ า ที� ลดลง และบันทึ ก ผลต่ า งที� เกิ ดขึ� น ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของเรื� องดังกล่าวต่องบการเงินไม่เป็ นสาระสําคัญ
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ�มในหรื อ
หลังวันที� 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที�
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื� อหา
เท่า เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่า งประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัด เจน
เกี�ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯในปี ที�เริ� มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฎิบตั ิ
3.3 ผลกระทบสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื� องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบตั ิ
ตามที�กล่าวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข้อ 3.1 บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ ม
เครื� องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างปี ปั จจุ บนั
โดยบริ ษทั ฯได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวโดยปรับปรุ งกับ
กําไรสะสม ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที�แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั�งนี� การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือ
ปฏิบตั ิ ไม่มีผลกระทบต่อกําไรสะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที�มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563
จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื� องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
แสดงได้ดงั นี�
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มาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เครื� องมือทาง
การเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน
ฉบับที� 16

526,308
84,713
85,231

(156)
(38)
137

188,256
-

526,152
84,675
188,256
85,368

145,079
268,141

490
-

16,139
185,117
(13,000)

161,708
185,117
255,141

568,090

(547)

-

567,543

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน - เงินฝากที�ติดภาระผูกพัน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส� ิน
ประมาณการหนี�สิน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินอื�น
ส่ วนของเจ้าของ
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม 2563

3.3.1 เครื� องมือทางการเงิน
ณ วัน ที� 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูล ค่ าของสิ นทรั พย์ท างการเงิ นและหนี� สิ น
ทางการเงินตามที�กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 9 เปรี ยบเที ยบกับการจัดประเภท
รายการและการวัดมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี�
มูลค่าตาม
บัญชีเดิม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงาน
เงินมัดจํา
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

526
35
6,761
182
56
19
43
7,622

(หน่วย: ล้านบาท)
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 9
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน
ผ่านกําไรหรื อ
ราคาทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
ขาดทุน
ตัดจําหน่าย
รวม
282
82
364

6
6

526
35
6,479
94
56
19
43
7,252

526
35
6,761
182
56
19
43
7,622
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มูลค่าตาม
บัญชีเดิม

หนี�สินทางการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมหนี�สินทางการเงิน

850
282
1,152
4
46
2,334

(หน่วย: ล้านบาท)
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน
ราคาทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
ตัดจําหน่าย
รวม
360
360

-

850
282
792
4
46
1,974

850
282
1,152
4
46
2,334

3.3.2 สัญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือปฏิบตั ิครั�งแรก บริ ษทั ฯรับรู ้หนี�สินตามสัญญาเช่า
สํา หรั บ สั ญญาเช่ า ที� เ คยจัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานด้ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ันของเงิ น จ่ า ยชํา ระตาม
สัญญาเช่าที�เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ�มของบริ ษทั ฯ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 1.7 ถึง ร้อยละ 2.48 ต่อปี
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที�เปิ ดเผย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาที�พิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
บวก: สิ ทธิที�จะซื� อหรื อขยายระยะเวลาที�ค่อนข้างแน่ที�จะมีการใช้สิทธิ
หัก: ดอกเบี�ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี�สินตามสัญญาเช่าเพิม� ขึ�นจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16
มาถือปฏิบตั ิครั�งแรก
หนี�สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หนี�สินตามสัญญาเช่า ณ วันที� 1 มกราคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท)
80
(4)
118
(9)
185
185

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั�งแรก ณ วันที� 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: ล้านบาท)
อาคาร
เครื� องใช้สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

173
6
9
188

9
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

39

รายงานประจำ�ปี 2563

4.

นโยบายการบัญชีที�สําคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ก)

รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าจากการเป็ นนายหน้าซื� อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้
ณ วันที�ท�ีเกิดรายการ

ข)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การรับรู ้เมื�อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั�นความสําเร็จของงาน

ค)

รายได้ดอกเบี�ย
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิ บัติต�งั แต่ วันที� 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ดอกเบี�ยตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง
บริ ษทั ฯคํานวณรายได้ดอกเบี�ยโดยใช้อตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ งกับมูลค่าตามบัญชีข� นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น เมื�อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต บริ ษทั ฯคํานวณรายได้
ดอกเบี�ยโดยใช้อตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ งกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (มูลค่าตามบัญชีข�นั ต้นหักด้วยค่าเผื�อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น) ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่
ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว บริ ษทั ฯจะคํานวณรายได้ดอกเบี�ยบนมูลค่าตามบัญชีข�นั ต้นดังเดิม
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิ บัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
รายได้ดอกเบี�ยถือเป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กยู ้ มื โดยคํานวณจากยอดเงินต้นที�คงค้าง เว้นแต่
มีความไม่แน่นอนในการเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี�ย บริ ษทั ฯจึงหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี�ยดังกล่าวตาม
เกณฑ์คงค้าง
กรณี ดงั ต่อไปนี�ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี�ย
1) ลูกหนี�ทวั� ไปที�มีหลักประกันตํ�ากว่ามูลหนี�
2) ลูกหนี� ผ่อนชําระรายที�มีงวดการชําระเงินไม่เกิ นทุกสามเดื อน ซึ� งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี�ย
ตั�งแต่สามเดือนขึ�นไป
3) ลูกหนี�อื�นที�มียอดค้างชําระดอกเบี�ยตั�งแต่สามเดือนขึ�นไป
เงื�อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที�กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสื อ กธ. 5/2544 ลงวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2544
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ง)

กําไรและผลตอบแทนจากเครื� องมือทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนั ธ์ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที�ท�ีเกิดรายการ
เงินปั นผล
เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้เมื�อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปันผล

4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ก)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ข)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจากหนี� สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี�ย
ที�แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที�มีกาํ หนดจ่ายคืนไม่
เกิน 3 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที�ได้มา และรวมถึงเงินลงทุนระยะสั�นในตัว� เงินหรื อตัว� สัญญาใช้เงินที�ออก
โดยสถาบันการเงิ นประเภทเผื�อเรี ยกและประเภทที�มีวนั ถึ งกําหนดภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่า และไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ ของลูกค้า
บริ ษทั ฯบันทึ กสิ นทรัพย์ท�ีลูกค้าวางไว้กับบริ ษทั ฯเพื�อการซื� อขายหลักทรั พย์บญ
ั ชี เงินสดและบัญชี เครดิ ต
บาลานซ์ รวมถึงเงินที�ลูกค้าวางเป็ นหลักประกันเพื�อการซื� อขายสัญญาซื� อขายล่วงหน้าเป็ นสิ นทรัพย์และ
หนี� สินของบริ ษทั ฯเพื� อการควบคุ มภายใน และ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะตัดรายการ
ดังกล่าวในส่ วนที�ไม่มีภาระคํ�าประกันออกทั�งด้านสิ นทรัพย์และหนี� สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์ที�เป็ น
ของบริ ษทั ฯเท่านั�น
4.5 ลูกหนี/� เจ้ าหนีส� ํ านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี� /เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี� /เจ้าหนี� สาํ นักหักบัญชี ที�เกิด
จากการชําระราคาซื� อขายหลักทรั พย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า ผ่านสํา นักหัก บัญชี ทั�งนี� รวมถึ งเงิ นที� ได้
นําไปวางเป็ นประกันกับสํานักหักบัญชี ในการทําธุ รกรรมอนุ พนั ธ์ และยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี� /เจ้า หนี� บ ริ ษทั
หลัก ทรั พย์ต่างประเทศที� เกิดจากการชําระราคาซื� อขายหลัก ทรั พย์ในต่างประเทศผ่านบริ ษทั หลัก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ
11
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4.6 ลูกหนีธ� ุรกิจหลักทรัพย์และสั ญญาซื�อขายล่ วงหน้ า
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี� ธุรกิจหลักทรัพย์ และลูกหนี�
ธุรกิจสัญญาซื� อขายล่วงหน้าบวกกับดอกเบี�ยค้างรับและหักค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�น
ทั�งนี� ลูกหนี� ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี� ลูกค้าที�ซ�ือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ลูกหนี� เงินให้กูย้ ืมเพื�อซื�อ
หลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที�ซ�ื อนั�นมาวางเป็ นประกัน ลูกหนี� จากธุ รกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ
ลูกหนี� ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที�นาํ ไปวางเป็ นประกันกับเจ้าหนี�หุ้นยืม ทั�งนี� รวมถึงลูกหนี� ธุรกิจ
หลักทรัพย์อื�น เช่น ลูกหนี�ซ�ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดที�ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาที�กาํ หนด และ
ลูกหนี�ท�ีอยูร่ ะหว่างดําเนิ นคดี ประนอมหนี� หรื อผ่อนชําระ เป็ นต้น
4.7 การยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ฯให้บริ การในฐานะเป็ นตัวแทนหรื อเข้า
เป็ นคู่สัญญากับผูย้ มื และผูใ้ ห้ยืมหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯบันทึกบัญชีรับรู ้ภาระที�ตอ้ งส่งคืนหลักทรัพย์ท�ียมื มาซึ�ง
ได้นํา ไปให้ยื ม ต่ อเป็ นเจ้า หนี� หุ้ น ยืม และบันทึ ก บัญชี ห ลัก ทรั พ ย์ซ� ึ งนําไปให้ ลู กค้า ยื ม ต่ อเป็ นลู ก หนี� ยื ม
หลักทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยคํานวณจากราคาปิ ด ณ วันสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
บริ ษทั ฯจะปรับปรุ งบัญชี เจ้าหนี�หุ้นยืมที�บริ ษทั นําหลักทรั พย์ที�ยืมมาไปขายต่อ โดยคํานวณจากราคาเสนอขาย
ล่าสุด ณ วันสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบันทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวใน
ส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
นอกจากนี� บริ ษทั ฯบันทึกเงินสดที�นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันในบัญชีลูกหนี�ทรัพย์สินวางประกันและเงินสดรับ
จากคู่สัญญาบันทึกในบัญชีเจ้าหนี� ทรัพย์สินวางประกัน
ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยมื หลักทรัพย์บนั ทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
4.8 เครื� องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้รายการเมื� อเริ� มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธ รรม และบวกด้วยต้นทุนการทํา
รายการเฉพาะในกรณี ที�เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สําหรับรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างรับที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงิ นที�มี
นัยสําคัญ บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที�กล่าวไว้ในนโยบายการ
บัญชีเรื� องการรับรู ้รายได้
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นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิ บัติต�งั แต่ วันที� � มกราคม ����
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส� ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี�
บริ ษทั ฯจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นประเภทตราสารหนี� เป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงินที�วดั มูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุ รกิจ (Business model) ของบริ ษทั ฯ
ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั�น โดยจัดประเภทเป็ น
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื�อเข้าเงื�อนไขทั�งสองข้อในการถื อครองตาม
โมเดลธุ รกิจที�มีวตั ถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ� งเป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหลื อของ
เงินต้นในวันที�กาํ หนด สิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี� รับรู ้ รายการเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�
ทํารายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายสุ ทธิ จากค่าเผื�อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (ถ้ามี)
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น เมื�อเข้าเงื�อนไขทั�งสอง
ข้อ ในการถื อครองตามโมเดลธุ รกิ จที� มี ว ตั ถุป ระสงค์เพื� อรั บ กระแสเงิ นสดตามสัญ ญาและเพื� อ ขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ� ง
เป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหลื อของเงินต้นในวันที�กาํ หนด สิ นทรั พย์ ทาง
การเงินเหล่านี� รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธ รรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็ นรายการในส่ วนของ
เจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นจนกว่าจะจําหน่ าย ซึ� งจะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่าย
ตราสารดังกล่าวเป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน ส่ วนกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�น และดอกเบี�ยรับซึ� งคํานวณด้วยวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริ งจะถู กรับ รู ้
ในงบกําไรขาดทุน
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน เมื�อถือครองตามโมเดลธุ รกิจที�
ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรื อข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ทําให้เกิดกระแสเงินสดที�ไม่ได้เป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที�กาํ หนด สิ นทรั พย์ทางการเงินเหล่านี� รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่ าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม กําไร
หรื อขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยน (ถ้ามี) และกําไรหรื อขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการขายจะถูก
รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน โดยแสดงรายการรวมอยู่ในกําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื� องมือทาง
การเงิน
13
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สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
บริ ษทั ฯจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที�ถือไว้เพื�อค้า เป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น และจัด ประเภทเงิ น ลงทุน ในตราสารทุ นที� มิ ได้ถื อ ไว้เ พื� อค้า แต่ ถื อเพื� อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื�นโดยไม่สามารถเปลี�ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็ นรายตราสาร
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนี� จะรับรู ้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น และจะไม่มีการโอนไปรั บรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนในภายหลัง
เมื�อจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว โดยจะถูกโอนไปกําไรสะสมแทน เงินปั นผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรั บ รู ้ใน
งบกําไรขาดทุน เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็ นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน
หนี�สินทางการเงิน
บริ ษทั ฯจัดประเภทรายการและวัด มูลค่า หนี� สิ นทางการเงิ นด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย หนี� สิน ทางการเงิ น
ดังกล่าวรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้น
เจ้าหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตราสารอนุ พนั ธ์ (ด้านขาดทุน) ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
การหักกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะทางการเงินเมื�อบริ ษทั ฯสิ ทธิ
ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนดัง กล่าว และตั�งใจที�จะชําระด้วยเกณฑ์สุท ธิ หรื อรั บ รู ้ สินทรัพย์และ
ชําระหนี�สินพร้อมกัน
การตัดรายการเครื� องมือทางการเงินออกจากบัญชี
บริ ษทั ฯตัด รายการสิ นทรัพ ย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื�อสิ ทธิ ตามสั ญญาที�จะได้รับกระแสเงิ นสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดลง หรื อเมื�อโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของทั�งหมดหรื อเกือบทั�งหมดของสิ นทรัพย์ให้กิจการอื�น บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์
และหนี� สินที�เกี�ยวข้องกับจํานวนเงินที�อาจต้องจ่าย หากบริ ษทั ฯยังคงไว้ซ� ึ งความเสี� ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ทางการเงินที�โอน บริ ษทั ฯจะยังคงรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั ฯตัด รายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื� อได้มี การปฏิ บ ตั ิตามภาระผูกพันของหนี� สิน นั�นแล้ว มีก าร
ยกเลิกภาระผูกพันนั�น หรื อมีการสิ� นสุ ดลงของภาระผูกพันนั�น ในกรณี ที�มีการเปลี�ยนหนี�สินทางการเงินที�มี
อยู่ ใ ห้เ ป็ นหนี� สิ น ใหม่ จ ากผูใ้ ห้กู ้ร ายเดี ย วกัน ซึ� ง มี ข้อ กํา หนดที� แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อกําหนดของหนี� สินที�มีอยู่อย่างเป็ นสาระสําคัญจะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี� สินเดิมและรับรู ้หนี�สินใหม่
โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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การตัดจําหน่ ายหนีส� ู ญ
การตัด จําหน่ ายหนี� เป็ นสู ญกระทําในปี ที� บริ ษทั ฯพิจารณาว่าจะเรี ยกเก็บ หนี� รายนั�นไม่ ได้ โดยทัว� ไปเมื� อ
บริ ษทั ฯพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มีสินทรัพย์หรื อแหล่งของรายได้ที�จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที�จะ
จ่ายชําระหนี� ทั�งนี� สิ นทรัพย์ทางการเงินที�ถูกตัดสู ญออกจากบัญชี บริ ษทั ฯยังคงดําเนิ นการบังคับคดี เพื�อให้
เป็ นไปตามขั�นตอนของบริ ษทั ฯในการเรี ยกคืนเงินที�คา้ งชําระ
4.9 ตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน
สัญญาซื�อขายล่ วงหน้ า
บริ ษทั ฯบันทึกภาระจากฟิ วเจอร์สเป็ นรายการนอกงบการเงินและจะรับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื� อขายล่วงหน้าที�
อยู่ในความต้องการของตลาดคํานวณโดยใช้ราคาที�ใช้ชาํ ระราคาของสัญญาซื� อขายล่วงหน้านั�นของบริ ษทั
ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ สิ� นวันทําการสุ ดท้าย
4.10 ค่าเผื�อผลขาดทุนด้ านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน/ค่ าเผื�อหนีส� งสั ยจะสู ญ
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิ บัติต�งั แต่ วันที� 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ฯรับรู ้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตามวิธีการทัว� ไป (General Approach) สําหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี� อันได้แก่ รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั
หลัก ทรั พย์ ลู กหนี� ซ�ื อหลักทรัพย์ด้วยเงิ นสด เงิ นให้กู้ยืม เพื�อซื� อหลักทรัพ ย์ ลูกหนี� ทรัพ ย์สิ นวางประกัน
ลู ก หนี� ธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื� อขายล่ว งหน้า ลู ก หนี� อื� น เงิ นลงทุ น ในตราสารหนี� เงิ น ให้ กู้ยื ม แก่ พ นัก งาน และ
สิ นทรั พย์อื�นบางรายการ ซึ� งวัดมูล ค่า ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย หรื อด้วยมูลค่ายุติธ รรมผ่านกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น โดยบริ ษทั ฯรับรู ้ค่าเผื�อขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ เมื�อมีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยงด้านเครดิตนับตั�งแต่
รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกแต่ไม่ดอ้ ยค่าด้านเครดิ ต หรื อเมื�อมีการด้อยค่าด้านเครดิต อย่างไรก็ตามหากความ
เสี� ยงด้านเครดิ ตของเครื� องทางการเงิ นไม่มีก ารเพิ�มขึ�นอย่างมี นัยสําคัญนับตั�งแต่รับรู ้ รายการเมื� อเริ� ม แรก
บริ ษทั ฯจะรับ รู ้ ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ� นนั�นด้วยจํานวนเงินที� เท่ากับผลขาดทุ น ด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นใน �� เดือนข้างหน้า
จํานวนเงินของค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลา
รายงานเพื�อให้สะท้อนการเปลี�ยนแปลงของความเสี� ยงด้านเครดิ ตจากที�เคยรั บ รู ้ รายการเมื�อเริ� ม แรกของ
เครื� องมือทางการเงินที�เกี�ยวข้อง

15
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

45

รายงานประจำ�ปี 2563

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเป็ นการคํานวณความน่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิ ผิด
สัญญา ร้อยละของความเสี ยหายที�อาจเกิดขึ�นเมื�อลูกหนี� ปฏิบตั ิผิดสัญญา และยอดหนี�เมื�อลูกหนี�ปฏิ บตั ิ ผิด
สัญญา การประเมินคํานวณความน่ าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญาและร้อยละของความเสี ยหายที�อาจจะ
เกิดขึ�นเมื�อลูกหนี� ปฏิ บตั ิผิดสัญญาอ้างอิงจากข้อมูลในอดี ตปรับปรุ งด้วยข้อมูลที�สังเกตได้ในปั จจุบนั และ
บวกกับการคาดการณ์เหตุก ารณ์ใ นอนาคตที�ส นับสนุ นได้และมี ความสมเหตุส มผล สํา หรับ ยอดหนี� เมื� อ
ลูกหนี� ป ฏิ บตั ิ ผิดสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นแสดงโดยมูลค่าตามบัญชี ข� นั ต้นของสิ นทรั พย์ ณ วันที�
รายงาน ทั�งนี� บริ ษทั ฯจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคตอย่างสมํ�าเสมอ
สําหรั บเงิ น ให้กู้ยืม เพื� อซื� อหลัก ทรั พ ย์ ค่ า เผื� อผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ตที� ค าดว่าจะเกิ ดขึ� นตามวิ ธี ท ั�วไปนั�น
พิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของบริ ษทั ฯปรับปรุ งด้วยปัจจัยเฉพาะของ
ลูกหนี� และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตในการประเมินว่ามี ความเสี� ยงด้านเครดิ ตของเงิ นให้
กูย้ ืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์เพิม� ขึ�นอย่างมีนยั สําคัญนับจากวันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกหรื อเมื�อมีการด้อยค่าด้าน
เครดิ ตนั�น บริ ษทั ฯพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี� และดํา รงมูลค่าหลักประกันตามข้อกําหนดใน
สัญญาเป็ นหลัก
ทุกวัน สิ� นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ทั ฯจะทําการประเมิ นว่า ความเสี� ยงด้านเครดิ ตของสิ น ทรั พย์ท าง
การเงินประเภทตราสารหนี� อื�นและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญ นับแต่วนั ที�รับรู ้รายการ
เมื�อเริ� มแรกหรื อไม่ โดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื�อถือด้านเครดิตภายในและภายนอกของคู่สัญญาและ
สถานะคงค้างของการจ่ายชําระเป็ นสําคัญ
ในการประเมินว่าความเสี� ยงด้านเครดิตเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญนับจากวันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกหรื อไม่
จะพิจารณาเป็ นรายสัญญาหรื อเป็ นแบบกลุ่มสิ นทรัพย์ สําหรับการประเมิ นการด้อยค่าแบบกลุ่มสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯจัดกลุ่มสิ นทรัพย์ทางการเงินตามความเสี� ยงด้านเครดิตที�มีลกั ษณะร่ วมกัน เช่น ประเภทสิ นทรัพย์
สถานการณ์คา้ งชําระ และปัจจัยอื�นที�เกี�ยวข้อง เป็ นต้น
สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น จะถื อว่า มี ก ารด้อ ยค่ า ด้า นเครดิ ต เมื� อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ� งหรื อ หลาย
เหตุการณ์ที�ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา มีขอ้ บ่งชี� ว่าคู่สัญญา
กําลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยั สําคัญหรื อมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดตามสัญญารวมถึงการค้างชําระ
สํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์ร ายได้ค่า ธรรมเนี ยมและบริ ก ารค้า งรั บ บริ ษ ัท ฯพิ จ ารณาใช้วิ ธีอ ย่า งง่า ย (Simplified
approach) ในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นที�ต� งั เพิ�ม (ลด) บันทึกบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
งบกําไรขาดทุน
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นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ฯตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี�แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี� ยงในการ
เรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที�ใช้ค� าํ ประกันและตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญเมื�อหนี�น� นั มีหลักประกันไม่
เพียงพอและ/หรื อมี โอกาสที� จะได้รับชําระคื นไม่ค รบ ทั�งนี� บริ ษทั ฯถื อพื�นฐานการจัดชั�นหนี� และการตั�ง
สํารองตามหลักเกณฑ์ที�กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดดังนี�
ก) มูลหนี�จดั ชั�นสู ญ หมายถึง
1) มูลหนี�ของลูกหนี�ท�ีได้ติดตามทวงถามจนถึงที�สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชําระหนี� และบริ ษทั ฯ
ดําเนินการจําหน่ายหนี� สูญจากบัญชีลูกหนี�ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
2) มูลหนี�ท�ีบริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาปลดหนี� ให้
ข) มูลหนี�จดั ชั�นสงสัย หมายถึง มูลหนี� เฉพาะส่วนที�สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี�ท�ีเข้าลักษณะดังนี�
1) ลูกหนี�ทวั� ไปและลูกหนี�อื�นที�มีหลักประกันตํ�ากว่ามูลหนี�
2) ลูกหนี� ผ่อนชําระรายที�มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ� งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี�ยตั�งแต่
สามเดือนขึ�นไป
3) ลูกหนี� ผ่อนชํา ระรายที� มีง วดการชําระเงินเกินกว่า ทุกสามเดื อน เว้นแต่มี หลักฐานที� ชัดเจนและมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที�บริ ษทั ฯจะได้รับชําระหนี�ท� งั หมด
ค) มูลหนี�จดั ชั�นตํ�ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี�ส่วนที�ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี�ท�ีเข้าลักษณะ
ตาม ข)
โดยบริ ษทั ฯตัดจําหน่ ายลูกหนี� จดั ชั�นสู ญออกจากบัญชี ทนั ทีที�พบรายการ และตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ในอัตราไม่ ต� าํ กว่า ร้ อยละหนึ� งร้ อยของมูล หนี� จัด ชั�นสงสั ยทั�งจํา นวนบวกส่ ว นเพิ� มจากการประเมิ น
สถานะและความเสี� ยงในการรั บ ชํา ระของลูก หนี� เ ฉพาะราย ซึ� งเงื� อนไขดังกล่า วข้างต้น เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท�ีกาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสื อที�
กธ.33/2543 ลงวันที� 25 สิ งหาคม 2543 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมตามหนังสื อที� กธ.5/2544 ลงวันที� 15 กุมภาพันธ์
2544
4.11 เงินลงทุน
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิ บัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
ก)

เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ พื�อค้า แสดงตามมูล ค่ ายุติธ รรม การเปลี� ย นแปลงในมู ล ค่า ยุ ติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
17
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ข)

เงิ นลงทุน ในหลักทรัพ ย์เ ผื� อขายแสดงตามมูล ค่ายุติธ รรม การเปลี� ยนแปลงในมู ลค่ายุติธ รรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ เป็ นกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในส่ วนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื�อได้จาํ หน่ าย
หลักทรัพย์น� นั ออกไป

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี�ท�ีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชี
ส่ วนเกิน/ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าตราสารหนี� ตามอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ซึ�งจํานวนที�ตดั จําหน่ายนี�จะแสดงเป็ น
รายการปรับกับดอกเบี�ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว� ไปแสดงตามราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื� อหลังสุ ด ณ สิ� นวันทํา
การสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี� ถือพื�นฐานจาก
การคํานวณอัตราผลตอบแทนหรื อราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่ วยลงทุน

ฉ)

บริ ษทั ฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) ไว้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื�อมี
สิ� งบ่งชี�ถึงการด้อยค่า

ช)

บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักหรื อวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน และ
เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุทธิ ที�ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ซ)

ในกรณี ที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงิ นลงทุน บริ ษทั ฯจะปรั บมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที�โอนจะบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน

4.12 เงินให้ กู้ยืม
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิ บัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการรั บรู ้เริ� มแรกด้วยจํานวนเงินที�บริ ษทั ฯมอบให้แก่พนักงาน
เงินให้กูย้ มื วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ผลตอบแทนที�ได้รับ
จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลาที�ให้กยู้ มื
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4.13 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื� อมราคา
อาคารและอุปกรณ์ แสดงมู ลค่ าตามราคาทุ นหักค่ าเสื� อมราคาสะสมและค่ าเผื�อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์
(ถ้ามี)
ค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี�
อาคารชุด
ส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่า
เครื� องใช้สาํ นักงาน
เครื� องตกแต่งและติดตั�ง
ยานพาหนะ

20
12
3, 5, 6
5, 6
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคาสําหรับงานระหว่างติดตั�ง
ค่าเสื� อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื�อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ าย กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ (ผลต่าง
ระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิที�ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น� ัน) จะรับรู ้ใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื�อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น� นั ออกจากบัญชี
4.14 สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิ บัติต�งั แต่ วันที� 1 มกราคม 2563
ณ วัน เริ� ม ต้น สั ญ ญา บริ ษ ัท ฯจะประเมิ นว่ า สั ญ ญาเป็ นสั ญ ญาเช่ า หรื อ ประกอบด้ว ยสั ญญาเช่ า หรื อ ไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื�อสัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการ
ใช้สินทรัพย์ที�ระบุได้สําหรับช่วงเวลาหนึ� งเพื�อเป็ นการแลกเปลี�ยนกับสิ� งตอบแทน
บริ ษทั ฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่ าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่ า
ระยะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล (วันที�สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อม
ใช้งาน) บริ ษทั ฯบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ�ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิง และหนี�สินตามสัญญา
เช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
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สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่า เสื� อมราคาสะสม ผลขาดทุนการด้อยค่า ของสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จํานวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ� มแรก ต้นทุนทางตรงเริ� มแรกที�เกิดขึ�น จํานวนเงินที�
จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลหรื อก่อนวันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล และหักด้วยสิ� งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที�ได้รับ
ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุสัญญาเช่า
หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั�นกว่า ดังนี�
อาคาร
เครื� องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

2 - 6 ปี
2 - 4 ปี
4 ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิ งได้โอนให้กับบริ ษทั ฯเมื�อสิ� นสุ ดอายุสัญญาเช่ าหรื อราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วได้ร วมถึ ง การใช้สิ ท ธิ เ ลื อ กซื� อ ค่ า เสื� อ มราคาจะคํา นวณจากอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
หนี�สินตามสัญญาเช่ า
หนี�สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายชําระคงที�หักด้วยสิ� งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผัน
แปรที�ข� ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา จํานวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้
สิ ทธิของสิ ทธิเลือกซื�อ ซึ�งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล และการจ่ายชําระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญา
เช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า บริ ษทั ฯบันทึก
ค่าเช่าผันแปรที�ไม่ข� ึนอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตรารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที�เหตุการณ์หรื อเงื�อนไขซึ� งเกี�ยวข้องกับ
การจ่ายชําระนั�นได้เกิดขึ�น
บริ ษทั ฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่า
หรื ออัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ�มของบริ ษทั ฯ หลังจากวันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี� สิน
ตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่ าและลดลงจากการจ่ ายชําระตามสัญญาเช่า
นอกจากนี� มูลค่าตามบัญชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรื อมีการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิ เลือกซื�อสิ นทรัพย์
อ้างอิง
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สัญญาเช่ าระยะสั�นและสัญญาเช่ าซึ�งสินทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํ�า
สั ญญาเช่ าที� มี อายุ สัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อ ยกว่า นับ ตั�งแต่ ว นั ที� สั ญญาเช่ าเริ� ม มี ผ ล หรื อสัญญาเช่ า ซึ� ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ�า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� � มกราคม ����
สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสิ นทรัพย์โดยที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที�ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ� งตอบแทน
จูงใจที�ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั�น
4.15 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก มู ล ค่ า เริ� ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่มี ตัว ตนตามราคาทุ น ภายหลัง การรั บ รู ้ รายการเริ� ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่ มี ตัวตนแสดงมู ลค่ าตามราคาทุ นหั กค่ าตัดจําหน่ า ยสะสมและค่ าเผื� อการด้อยค่ า (ถ้ามี ) ของ
สิ นทรัพย์น� นั
บริ ษทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มีตัว ตนที� มี อายุก ารให้ป ระโยชน์ จ ํากัดอย่า งมี ร ะบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น� นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื�อมีข้อบ่งชี� ว่า
สิ นทรัพย์น� นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ� นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที�กาํ หนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี�สิน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี� สินที�เกี�ยวข้องนั�น โดยใช้อตั ราภาษี
ที�มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี� สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่า งชั�วคราวที�ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับ รู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที�มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที�บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หัก
ภาษีน� นั
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บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท� งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีท�ีเกิดขึ�นเกี�ยวข้องกับ
รายการที�ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
4.17 สินทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนซึ� งถือตามราคาประเมินล่าสุดหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า
4.18 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ท�มี ิใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลาที�รายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนหรื อ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของบริ ษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชี�ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น� นั ทั�งนี�มูลค่า
ที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.19 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินรับรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ได้รับ ในเวลามาต่อมาเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธี อัตราดอกเบี�ยที� แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ� ง
ตอบแทนเมื�อเทียบกับมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชําระหนี� น� นั จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลาการ
กูย้ มื
4.20 เจ้ าหนีธ� ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื�อขายล่ วงหน้ า
เจ้า หนี� ธุ รกิ จ หลัก ทรั พ ย์และสัญ ญาซื� อขายล่ว งหน้า หมายถึ ง ภาระของบริ ษทั ฯจากการประกอบธุ รกิ จ
หลัก ทรั พ ย์แ ละธุ รกิ จ สั ญ ญาซื� อ ขายล่ ว งหน้า ที� มี ต่อ บุ ค คลภายนอก เช่ น ยอดดุ ล สุ ท ธิ เ จ้า หนี� ลู ก ค้า ซื� อ
หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ภาระที�ตอ้ งส่ งมอบหลักทรัพ ย์เนื� องจากการขายชอร์ ตหรื อการยืมหลักทรัพย์ และ
ภาระที�ตอ้ งส่ งคืนทรัพย์สินที�บริ ษทั ฯถือไว้เพื�อเป็ นการประกันการให้ยมื หลักทรัพย์
4.21 ตราสารหนีท� �อี อก
ตราสารหนี�ที�ออกรับรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ได้รับ ในเวลาต่อมาตราสารหนี� ที�ออกวัด
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอัตราดอกเบี�ยที� แท้จ ริ ง ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนเมื�อเที ยบกับ
มูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชําระหนี�น� นั จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลาการกูย้ ืม
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4.22 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที�มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี� บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที�มีสิทธิออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ� งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที�มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
4.23 เงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาทซึ�งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที� เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัตราแลกเปลี� ย น ณ วันที� ที� เกิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี� สินที�เป็ นตัวเงิ นซึ� งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี�ยน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนิ นงาน
4.24 ผลประโยชน์ พนักงาน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงิ นเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และวันลาพักร้อนเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื�อเกิดรายการ

ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุ นสํา รองเลี� ย งชี พ ซึ� งประกอบด้วยเงิ นที�พนัก งานจ่ า ย
สะสมและเงินที�บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี�ยงชี พได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที�บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที�
เกิดรายการ

ค)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั ฯมี ภาระสําหรับ เงิ นชดเชยที� ต้องจ่ ายให้แก่ พนัก งานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ�งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี�สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่ วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี� ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
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4.25 ประมาณการหนีส� ิน
บริ ษทั ฯรับรู ้ประมาณการหนี�สินไว้ในบัญชีเมื�อภาระผูกพันซึ� งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ�นแล้ว
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรที�มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จไปเพื�อปลด
เปลื�องภาระผูกพันนั�น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั�นได้อย่างน่าเชื�อถือ
4.26 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที� คาดว่าจะได้รับ จากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที�จะต้องจ่ ายเพื�อโอน
หนี� สินให้ผูอ้ ื� นโดยรายการดัง กล่าวเป็ นรายการที� เกิ ด ขึ�น ในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ �ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที�วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพ ย์และหนี� สิน ซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�เกี� ย วข้องกําหนดให้ ตอ้ งวัดมูล ค่าด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินที�มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกตได้ที�เกี�ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี�สินที�จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที�สุด
ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี� สินในงบการเงิน
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื�อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินอย่างเดียวกันในตลาดที�มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื�น ที� สามารถสัง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์ห รื อหนี� สิ น ไม่ ว่ า จะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณ
ขึ�น

ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั�นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ�นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินจิ และประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี�อาจส่ งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที�สาํ คัญ มีดงั นี�
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5.1 สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เมื� อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะมี
กํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที� จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้น� ัน ในการนี� ฝ่ ายบริ ห าร
จําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรั บรู ้ จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท�ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.2 การรับรู้ และการตัดรายการสิ นทรัพย์ และหนีส� ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี� สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี� ยงและผลประโยชน์ที�มีสาระสําคัญในสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินดังกล่าว
แล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื�นฐานของข้อมูลที�ดีที�สุดที�รบั รู ้ได้ในสภาวะปั จจุบนั
5.3 ค่ าเผื�อผลขาดทุนด้ านเครดิตที�คาดว่ าจะเกิดขึน� ของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื�อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตสําหรั บสิ นทรั พย์ท าง
การเงิน การคํานวณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของบริ ษทั ฯขึ�นอยูก่ บั เงื�อนไขการประเมิน
การเพิ�มขึ�นของความเสี� ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจําลอง ความเสี� ยงในการเรี ยกชําระมูลค่าหลักประกัน
การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี� รายกลุ่มและรายตัว ความน่าจะเป็ นของการได้รับชําระหนี� รวมถึงการเลือก
ข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจําลอง อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและ
ข้อสมมติฐานที�แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนั�น การปรั บปรุ งค่าเผื�อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นอาจมีข� ึนได้ในอนาคต
5.4 มูลค่ ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ไม่มีการซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื� อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมื อทางการเงิน
ดัง กล่ า ว โดยใช้เ ทคนิ ค และแบบจําลองการประเมิ นมู ลค่ า ซึ� ง ตัวแปรที� ใ ช้ในแบบจําลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที�มีอยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึงความเสี� ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์
และการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื� องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�เกี�ยวข้อง
กับตัว แปรที�ใ ช้ใ นการคํา นวณ อาจมี ผลกระทบต่ อมู ล ค่า ยุติธ รรม และการเปิ ดเผยลําดับ ชั�น ของมู ล ค่ า
ยุติธรรม
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5.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื� อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุป กรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น
นอกจากนี� ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึ ก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น� นั ในการ
นี�ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ� งเกี�ยวเนื�อง
กับสิ นทรัพย์น� นั
5.6 การกําหนดอายุสัญญาเช่ าที�มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริ ษทั ฯมีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุส มผลหรื อไม่ที�จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสั ญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่าโดยคํานึ งถึง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวข้องทั�งหมดที�ทาํ ให้เกิดสิ� งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริ ษทั ฯในการ
ใช้หรื อไม่ใช้สิทธิ เลือกนั�น
5.7 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึ ก และวัด มู ลค่ าของสิ น ทรัพย์ไม่ มี ตัวตน ณ วัน ที� ไ ด้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า ใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์หรื อ
หน่ วยของสิ น ทรั พย์ที�ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั�งการเลือกอัตราคิ ดลดที� เ หมาะสมในการคํา นวณหามู ลค่ า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั�น ๆ
5.8 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี� สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ� น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ�งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่างๆในการประมาณนั�น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ�นเงินเดื อนใน
อนาคต อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงานและอัตราการมรณะ เป็ นต้น
5.9 สัญญาเช่ า
การกําหนดอายุสัญญาเช่ าที�มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริ ษทั ฯมีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที�จะใช้สิทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่าโดยคํานึ ง ถึง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวข้องทั�งหมดที�ทาํ ให้เกิดสิ�งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริ ษทั ฯในการ
ใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั�น
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การกําหนดอัตราดอกเบี�ยการกู้ยืมส่ วนเพิม�
บริ ษทั ฯไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั�น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การกําหนดอัตราดอกเบี�ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ�มของบริ ษทั ฯในการคิดลดหนี� สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี�ย
การกูย้ มื ส่ วนเพิ�มเป็ นอัตราดอกเบี�ยที�บริ ษทั ฯจะต้องจ่ายในการกูย้ มื เงินที�จาํ เป็ นเพื�อให้ได้มาซึ�งสิ นทรัพย์ท�ีมี
มูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที�คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื
และหลักประกันที�คล้ายคลึง
5.10 ค่ าเผื�อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ที�ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผื�อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อประมาณการมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด
จะสูงกว่า
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
ตัว� สัญญาใช้เงินประเภทเผื�อเรี ยก
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: เงินฝากในนามบริ ษทั ฯเพื�อลูกค้า
หัก: ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุ ทธิ

2563
53,000
1,743,299,865
262,000,000
2,005,352,865
(1,413,111,046)
592,241,819
(217,973)
592,023,846

(หน่วย: บาท)
2562
68,000
844,150,218
403,000,000
1,247,218,218
(720,910,131)
526,308,087
526,308,087

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที�ไม่เกี�ยวข้องกับกระแสเงินสด
เจ้าหนี�ค่าซื� อสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10,773,356

7,588,806
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7.

ลูกหนีส� ํานักหักบัญชีและบริ ษัทหลักทรัพย์
2563
ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี�
สัญญาซื� อขายล่วงหน้า
ลูกหนี�บริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศ
รวมลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
หัก: ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีในนามบริ ษทั ฯเพื�อลูกค้า
ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์ - สุ ทธิ

8.

1,102,288
76,713,685
11,422,264
89,238,237
(46,124,026)
43,114,211

(หน่วย: บาท)
2562
13,048,197
72,628,500
2,532,872
88,209,569
(53,152,321)
35,057,248

ลูกหนีธ� ุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื�อขายล่ วงหน้ า
2563
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี�ซ�ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กูย้ ืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์
ลูกหนี�ทรัพย์สินวางประกัน
ลูกหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ลูกหนี�อื�น
รวมลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี�ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ
หัก: ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
2562

1,003,817,167
4,948,890,268
555,566,482
490,559,121
6,100,024
7,004,933,062
19,210,734
(6,066,936)
7,018,076,860

847,423,199
5,210,172,612
397,175,987
282,203,687
113,322,581
6,850,298,066
22,960,271
(113,079,253)
6,760,179,084

1,166,080
1,166,080
7,019,242,940

714,825
714,825
6,760,893,909
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8.1 ลูกหนีธ� ุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื�อขายล่ วงหน้ าจําแนกตามการจัดชั�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯได้จาํ แนกลูกหนี� ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 / ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ�งลูกหนี�จดั ชั�นสรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)

2563
ลูกหนี�ธุรกิจ ยอดที�ใช้ในการ
หลักทรัพย์และ
ตั�งค่าเผื�อ
ค่าเผื�อผล
สัญญาซื�อขาย ผลขาดทุนด้าน ขาดทุนด้าน
ล่วงหน้าและ เครดิตที�คาดว่า เครดิตที�คาดว่า
ดอกเบี�ยค้างรับ
จะเกิดขึ�น
จะเกิดขึ�น
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี�ท�ีไม่มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี�ยงด้านเครดิต
ลูกหนี�ท�ีมีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยงด้านเครดิต
ลูกหนี�ท�ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื� อขายล่วงหน้า
ลูกหนี�ท�ีไม่มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี�ยงด้านเครดิต
รวมลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

7,014,919
3,125
6,100
7,024,144

7,014,919
3,125
6,100
7,024,144

(6,067)
(6,067)

1,166
1,166
7,025,310

1,166
1,166
7,025,310

(6,067)
(หน่วย: พันบาท)

มูลหนี�จดั ชั�นปกติ
มูลหนี�จดั ชั�นตํ�ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี�จดั ชั�นสงสัย
รวม

มูลหนี�
6,760,627
106,489
6,857
6,873,973

2562
ค่าเผื�อหนี�สงสัย
จะสูญที�ต�งั ไว้
(106,222)
(6,857)
(113,079)

มูลหนี�สุทธิหลังหัก
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ
6,760,627
267
6,760,894
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8.2 ตามที�บริ ษทั ฯ ได้ย�ืนฟ้องลูกหนี� รายหนึ� งเป็ นคดีแพ่งเรี ยกให้ชาํ ระหนี� เต็มจํานวน ส่ วนลูกหนี� ยื�นคําให้การ
และฟ้ องแย้งว่า บริ ษทั ฯไม่ มีอาํ นาจฟ้ อ ง และเรี ย กร้ องให้ บ ริ ษ ัท ฯ ชดใช้ค่ า เสี ย หาย ซึ� งฝ่ ายบริ ห ารโดย
ความเห็นของที�ปรึ กษากฎหมายเห็ นว่า บริ ษทั ฯ สามารถต่อสู ้คดี ได้ในประเด็ นนี� และคําฟ้องแย้งไม่มีมูล
เพียงพอ โอกาสที�จะเกิดความเสี ยหายเพิ�มเติมน้อยมาก ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ
ได้รับ ชํา ระหนี� ค รบถ้ว นแล้ว จึ ง ได้ยื� น คํา ร้ องขอถอนฟ้ อ งต่ อ ศาล โดยเมื� อวัน ที� 8 ตุ ล าคม 2563 ศาลได้
พิจารณาคําร้องขอถอนฟ้องของบริ ษทั ฯ และคําคัดค้านของลูกหนี� และมีคาํ สัง� อนุญาตให้บริ ษทั ฯ ถอนฟ้ อง
และจํา หน่ า ยคดีข องบริ ษทั ฯ ออกจาก สารบบความ อย่างไรก็ ตาม เมื� อบริ ษทั ถอนฟ้ องไปแล้ว คงเหลื อ
เฉพาะฟ้องแย้งของลูกหนี� ที�ศาลต้องพิจารณาต่อไป ปัจจุบนั คดีน� ีอยูร่ ะหว่างการนัดสื บพยาน
ส่ วนในคดีที�ศาลได้มีคาํ สั�งคุม้ ครองสิ ทธิของบริ ษทั ฯ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน โดยให้บ ริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ บงั คับขายหลักทรัพย์ที�เป็ นหลักประกันในบัญชี ซ�ื อขายหลักทรัพย์ของลูกหนี�
รายดังกล่าว และนําเงินที�ได้จากการขายหลักทรัพย์มาชําระหนี� ของลูกหนี� ที�มี ตามสัญญากูย้ ืม เงินเพื� อซื� อ
หลักทรัพย์ หากมีเงินเหลือให้ตกเป็ นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 มาตรา 51 วรรค 1 นั�น สื บเนื� องจากที�ศ าลชั�นต้นได้มี คาํ สั�งเมื�อวันที� 26 ธันวาคม 2562 และ 11
มีนาคม 2563 ทําให้ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ จึงได้ทาํ การบังคับขายหลักทรัพย์
บางส่ วนของลูกค้ารายดังกล่าว ซึ� งวางไว้เป็ นหลักประกันการชําระหนี� ในบัญชีเงินให้กยู้ ืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์
และได้นาํ ค่าขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวมาชําระหนี�ในบัญชีเงินให้กยู ้ มื เพื�อซื�อหลักทรัพย์ของลูกหนี� รายดังกล่าว
นอกจากนี� โดยเหตุท�ี เมื�อวันที� 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับคําสั�งจากส่วนราชการให้ยกเลิกการอายัด
ทรัพย์สินที�สามารถนํามาชําระหนี�ของลูกหนี�ได้ ท้ายที�สุดบริ ษทั ฯ จึงสามารถหักชําระหนี� คงค้างในบัญชี เงิน
ให้กู้ยืมเพื�อซื� อหลักทรั พย์ของลู กหนี� รายดังกล่าวได้ครบถ้วน บริ ษ ัทฯ จึ ง เห็ นควรปรั บปรุ งกลับ รายการ
สํารองค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญเต็มจํานวน 106 ล้านบาท
8.3 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี� ทรัพย์สินวางประกันจํานวนประมาณ 556 ล้านบาท เป็ นเงินสดที�บริ ษทั ฯ
วางเป็ นประกันการยืมหลักทรัพย์เพื�อธุ รกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ที�ยมื มามีจาํ นวนประมาณ 491 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 397 ล้านบาท และ 360 ล้านบาท ตามลําดับ)
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9.

สินทรัพย์อนุพนั ธ์ / หนีส� ิ นอนุพนั ธ์

9.1 สินทรัพย์ และหนีส� ิ นอนุพนั ธ์
(หน่วย: บาท)
2563
สินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์ เพื�อค้า
ฟิ วเจอร์ ส(1)
รวม
(1)

-

หนี�สิน
จํานวนเงิน
ตามสัญญา

จํานวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม

64,626,200
64,626,200

-

24,975,500
24,975,500

สัญญาฟิ วเจอร์สมีการชําระราคาแบบส่ วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสิ นทรัพย์อา้ งอิงของสัญญาประเภทนั�นๆ ซึ� งมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาฟิ วเจอร์ส ณ วันสิ� นปี บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี� สํานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์” ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563: มูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ มีจาํ นวน 2.9 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามลําดับ

(หน่วย: บาท)

2562
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี�สิน
ตราสารอนุพันธ์ เพื�อค้ า
ฟิ วเจอร์ส(1)
รวม
(1)

-

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
-

162,565,900
162,565,900

สัญญาฟิ วเจอร์สมีการชําระราคาแบบส่ วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสิ นทรัพย์อา้ งอิงของสัญญาประเภทนั�นๆ ซึ�งมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาฟิ วเจอร์ ส ณ วันสิ� นปี บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี� สํานักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์” ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562: มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ มีจาํ นวน 8 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลําดับ

9.2 สัดส่ วนการทําธุรกรรมอนุพันธ์ แบ่ งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา

ประเภทคู่สัญญา
สํานักหักบัญชี
รวม

2563
สัดส่ วนจํานวนเงินตามสัญญา
สิ นทรัพย์
หนี� สิน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100
100
100

2562
สัดส่วนจํานวนเงินตามสัญญา
สิ นทรัพย์
หนี� สิน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100
100
100
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10. เงินลงทุน
10.1 มูลค่ าเงินลงทุนและมูลค่ ายุติธรรม
2563
มูลค่ายุติธรรม /
ราคาทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนที�วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนเพื�อค้ า
ตราสารทุนที�อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
เงินลงทุนที�กําหนดให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินลงทุนที�วัดมูลค่ าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ตัว� เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพือ� ลูกค้า
รวม
ตราสารหนีท� �จี ะถือจนครบกําหนด
เงินฝากที�ติดภาระผูกพัน
ตัว� เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพือ� ลูกค้า
รวม
ราคาทุน
เงินลงทุนทั�วไป
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า
รวม
เงินลงทุน

(หน่วย: บาท)
2562
มูลค่ายุติธรรม /
ราคาตามบัญชี

87,578,350
87,578,350

82,734,000
82,734,000

1,404,650
1,404,650

-

2,112,369,319
(2,111,260,724)
1,108,595

-

-

84,713,472
2,048,485,363
(2,039,319,929)
93,878,906

90,091,595

14,863,140
(9,223,592)
5,639,548
182,252,454
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10.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี�แยกตามอายุคงเหลือของสั ญญา

(หน่วย: บาท)

2563

ตัว� เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื�อลูกค้า
รวม

ครบกําหนด
1 - 5 ปี

ภายใน � ปี
2,112,369,319
(2,111,260,724)
1,108,595

มากกว่า 5 ปี
-

-

รวม
2,112,369,319
(2,111,260,724)
1,108,595
(หน่วย: บาท)

2562

เงินฝากที�ติดภาระผูกพัน
ตัว� เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื�อลูกค้า
รวม

ครบกําหนด
1 - 5 ปี

ภายใน � ปี
84,713,472
2,048,485,363
(2,039,319,929)
93,878,906

มากกว่า 5 ปี
-

-

รวม
84,713,472
2,048,485,363
(2,039,319,929)
93,878,906

10.3 เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํ หนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

เงินลงทุน
บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน� จํากัด
บริ ษทั ตวันนา โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอสโก้ส่งเสริ มธุรกิจ จํากัด

เหตุผลของการใช้
ทางเลือกในการ
แสดงรายการด้วย
วิธีดงั กล่าว
มีความตั�งใจ
จะถือเงินลงทุน
ระยะยาว
มีความตั�งใจ
จะถือเงินลงทุน
ระยะยาว
มีความตั�งใจ
จะถือเงินลงทุน
ระยะยาว
มีความตั�งใจ
จะถือเงินลงทุน
ระยะยาว

รวม

2563

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
1,000

เงินปั นผลรับ
281

กําไรหรื อขาดทุน
สะสมที�ถูกโอน
ภายในส่ วนของ
เจ้าของ
-

405

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

1,405

297

-

เหตุผลของ
การโอน
-
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เงินลงทุน
บริ ษทั เทพธัญญภา จํากัด
รวม

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที�มีการตัดรายการ
7,687
7,687

2563
กําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตัด
เงินปันผลรับ
รายการ
4,617
4,617

(หน่วย: พันบาท)
เหตุผลของ
การตัดรายการ
ขาย

11. ค่าเผื�อผลขาดทุนด้ านเครดิตที�คาดว่ าจะเกิดขึน� /ค่ าเผื�อหนีส� งสั ยจะสู ญ
(หน่วย: พันบาท)
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
31 ธันวาคม 2563
218
6,067
6,285

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
รวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�น/ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้ามีรายละเอียด ดังนี�

ยอดต้นปี
การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ส่วนที�ตดั จําหน่ายจากบัญชี
ส่วนที�ได้รับคืน
ยอดปลายปี

2563
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สิ นทรัพย์ทาง สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที�ไม่มี การเงินที�มี
การเพิ�มขึ�น
การเพิ�มขึ�น
อย่างมี
อย่างมี
สิ นทรัพย์ทาง
นัยสําคัญของ นัยสําคัญของ การเงินที�มี
ความเสี� ยง
ความเสี� ยง
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
-

-

113,079
113,079
(706)
(106,306)
6,067

(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสูญ
113,079

รวม
113,079

(113,079)
-

113,079
(706)
(106,306)
6,067
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(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ
ยอดต้นปี
หัก: โอนกลับหนี�สงสัยจะสูญ
ยอดปลายปี

113,193
(114)
113,079

12. อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

อาคารชุด
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื�อเพิ�ม
โอนเข้า/โอนออก
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื� อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
เครื� องใช้
เครื� องตกแต่ง
งานระหว่าง
สํานักงาน
และติดตั�ง
ยานพาหนะ
ติดตั�ง

รวม

22,704,701
22,704,701

342,739,123
24,600,159
(38,401,912)
328,937,370

168,059,481
324,014
1,092,865
(14,608,487)
154,867,873

24,448,946
24,448,946

1,092,865
(1,092,865)
-

557,952,251
26,017,038
(53,010,399)
530,958,890

18,441,571
-

299,580,811
26,882,222

152,858,100
8,450,527

10,707,805
2,879,653

-

481,588,287
38,212,402

18,441,571

(38,343,804)
288,119,229

(14,514,545)
146,794,082

13,587,458

-

(52,858,349)
466,942,340

4,263,130

40,818,141

8,073,791

10,861,488

-

64,016,550

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

38,212,402
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(หน่วย: บาท)

อาคารชุด
ราคาทุน
1 มกราคม 2562
ซื�อเพิ�ม
โอนเข้า/โอนออก
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วน
ที�จาํ หน่าย/ ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
เครื� องใช้
เครื� องตกแต่ง
งานระหว่าง
สํานักงาน
และติดตั�ง
ยานพาหนะ
ติดตั�ง

รวม

22,704,701
22,704,701

308,745,570
34,112,084
15,959
(134,490)
342,739,123

166,795,984
584,995
678,502
168,059,481

27,828,946
(3,380,000)
24,448,946

694,461
(694,461)
-

526,075,201
35,391,540
(3,514,490)
557,952,251

18,441,571
-

266,488,620
33,118,858

143,166,474
9,691,626

9,079,155
3,076,408

-

437,175,820
45,886,892

18,441,571

(26,667)
299,580,811

152,858,100

(1,447,758)
10,707,805

-

(1,474,425)
481,588,287

4,263,130

43,158,312

15,201,381

13,741,141

-

76,363,964

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

45,886,892

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์ซ� ึ งตัดค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อน
หักค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 394 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 387
ล้านบาท)
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13. สั ญญาเช่ า
บริ ษทั ฯทําสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื�อใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 4 ปี
13.1 สินทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาํ หรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี�
อาคาร
1 มกราคม 2563 - ผลกระทบจากการนํา
มาตรฐานใหม่มาถือปฏิบตั ิ
เพิ�ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื� อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสําหรับส่วนที�ตดั จําหน่ าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

เครื� องใช้สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

(หน่วย: บาท)
รวม

173,652,744
12,858,426
(24,148,700)
162,362,470

5,646,941
(344,943)
5,301,998

8,956,303
8,088,259
(7,332,767)
9,711,795

188,255,988
20,946,685
(31,826,410)
177,376,263

40,160,907
(2,973,638)
37,187,269

3,448,018
(344,943)
3,103,075

10,628,859
(7,332,767)
3,296,092

54,237,784
(10,651,348)
43,586,436

� มกราคม 2563

173,652,744

5,646,941

8,956,303

188,255,988

31 ธันวาคม 2563

125,175,201

2,198,923

6,415,703

133,789,827

13.2 หนีส� ินตามสั ญญาเช่ า
รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีหนี�สินตามสัญญาเช่าสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี�

จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก : ดอกเบี�ยรอการตัดจําหน่าย
รวม

(หน่วย : บาท)
2563
143,635,866
(5,877,651)
137,758,215

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงิ นที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที�เปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุขอ้ ��
ภายใต้หวั ข้อความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง
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13.3 ค่าใช้ จ่ายเกี�ยวกับสั ญญาเช่ าที�รับรู้ ในงบกําไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ� นสุดวันที�
31 ธันวาคม 2563
54,238
3,410
57,648

ค่าเสื� อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี�ยจ่ายจากหนี� สินตามสัญญาเช่า
รวม

บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 53
ล้านบาท
14. สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั�ง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

อายุการตัด
จําหน่ายคงเหลือ
0 - 4.88 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

ยอดยกมา
ต้นปี
39,927,655
17,929,410
57,857,065
(25,171,459)
32,685,606

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิ�มขึ�น/
จําหน่าย/
โอนเข้า
ตัดจําหน่าย โอนออก
17,067,890
2,903,944
19,971,834
- (5,460,976)
19,971,834 (5,460,976)
-

(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ
ปลายปี
56,995,545
20,833,354
77,828,899
(30,632,435)
47,196,464
5,460,976
(หน่วย: บาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั�ง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

อายุการตัด
จําหน่ายคงเหลือ
0 - 4.92 ปี

ยอดยกมา
ต้นปี
30,727,854
15,577,097
46,304,951
(19,784,053)
26,520,898

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562

สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
เพิม� ขึ�น/
จําหน่าย/ ยอดคงเหลือ
โอนเข้า
ตัดจําหน่าย โอนออก
ปลายปี
9,199,801
39,927,655
10,905,720
- (8,553,407) 17,929,410
20,105,521
- (8,553,407) 57,857,065
- (5,387,406)
- (25,171,459)
20,105,521 (5,387,406) (8,553,407) 32,685,606
5,387,406
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15. สินทรัพย์ /หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี�

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว� คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว� คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2563

(หน่วย: บาท)
2562

78,094,484
18

27,301,107
(18)

6,587,892
84,682,394

1,216,376
28,517,465

จํานวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี�
2563
ภาษีเงินได้ท�ีเกี�ยวข้องกับกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท�เี กี�ยวข้องกับกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

(หน่วย: บาท)
2562

690,378

-

690,378

(2,565,439)
(2,565,439)
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี�

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คณ
ู อัตราภาษี
รายการปรับปรุ งภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที�ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหกั ได้เพิ�มขึ�น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2563
438,105,122

(หน่วย: บาท)
2562
157,332,079

ร้อยละ 20
87,621,025
18

ร้อยละ 20
31,466,416
(18)

763,274
(272,976)
(3,428,947)
(2,938,649)
84,682,394

933,288
(385,838)
(3,496,383)
(2,948,933)
28,517,465

ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี และหนี� สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี�

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น/
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญและสํารองลูกหนี�อื�น
ประมาณการหนี�สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
อื�น ๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส� ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อื�น ๆ
รวมหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2563

(หน่วย: บาท)
2562

5,570,240

5,570,240

1,171,664
28,734,563
29,130,912
14,486,742
79,094,121

22,630,730
29,015,780
19,473,927
9,235,077
85,925,754

(81,510)
(81,510)
79,012,611

(694,992)
(694,992)
85,230,762
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16. สิ นทรัพย์ อื�น
(หน่วย: บาท)
2562
56,292,388

2563
56,216,424

เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงาน
เงินมัดจําและเงินสมทบกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระราคา
ตราสารอนุพนั ธ์และหลักทรัพย์เพื�อประกันความมัน� คง
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจํา
สิ นทรัพย์รอการขาย
(สุทธิ จากค่าเผื�อการด้อยค่าจํานวนประมาณ 28 ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี�ยค้างรับ
เงินประกันการประกอบธุรกิจสัญญาซื� อขายล่วงหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
อื�น ๆ
รวมสินทรัพย์อ�นื

102,461,743
33,307,512
17,325,835

92,426,210
35,678,755
18,614,078

15,000,000
1,048,420
5,000,000
54,010,776
11,953,286
296,323,996

15,000,000
1,318,131
5,000,000
42,769,787
6,662,261
273,761,610

17. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 เงิ นกู้ยื ม จากสถาบันการเงิ นเป็ นเงิ นกู้ยืม ในประเทศ โดยสามารถ
จําแนกได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)

เงินกูย้ ืม
เงินกูย้ ืมสกุลเงินบาท
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี�ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
0.70

2563
ระยะเวลาคงเหลือของหนี�
ที�จะครบกําหนดชําระ
เมื�อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
450,000
450,000

-

รวม
-

450,000
450,000

(หน่วย: พันบาท)

ตัว� สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ ืม
เงินกูย้ ืมสกุลเงินบาท
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี�ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.708 - 1.925
1.844

2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนี�
ที�จะครบกําหนดชําระ
เมื�อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
750,000
-

100,000
850,000

-

รวม
750,000
100,000
850,000
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18. เจ้ าหนีส� ํานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
2563
เจ้าหนี�สาํ นักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี�
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี�บริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เจ้าหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

130,824,870
1,082,336
22,405,741
154,312,947

19. เจ้ าหนีธ� ุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื�อขายล่ วงหน้ า
2563
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี�ซ�ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เจ้าหนี�ทรัพย์สินวางประกัน
เจ้าหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
รวมเจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี�ธุรกิจสัญญาซื� อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
2562
280,901,949
751,215
346,255
281,999,419
(หน่วย: บาท)
2562

734,362,131
454,162,480
490,579,121
1,679,103,732
1,458,940
1,680,562,672

530,496,156
258,568,507
360,135,687
1,149,200,350
2,769,031
1,151,969,381

118,180
118,180
1,680,680,852

45,300
45,300
1,152,014,681
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20. ประมาณการหนี�สิน
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาถือปฏิบตั ิครั�งแรก
ณ วันที� 1 มกราคม 2563
เพิ�มขึ�น (ลดลง) ในระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ผลประโยชน์
ระยะยาวของ
พนักงาน
145,079
145,079
(1,406)
143,673

ค่าเผื�อผล
ขาดทุนด้าน
ต้นทุน
เครดิตที�คาดว่า
การรื� อถอน
จะเกิดขึ�น
16,139
16,139
(164)
15,975

490
490
270
760

รวม
145,079
16,629
161,708
(1,300)
160,408

21. ประมาณการหนีส� ิน - ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานแสดงได้
ดังนี�

ประมาณการหนีส� ิน - ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที�รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี�ย
ส่ วนที�รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที�เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี
ประมาณการหนีส� ิน - ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2563
145,078,901

(หน่วย: บาท)
2562
97,412,287

8,026,433
3,178,149

6,465,306
33,088,969
2,337,322

(12,610,667)
143,672,816

12,827,197
(7,052,180)
145,078,901

บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวนประมาณ 0.2
ล้านบาท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 12.63 ปี
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สมมติฐานที�สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี�
อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกถัวเฉลี�ย

2563
ร้อยละ 1.6 ต่อปี
ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 32 ต่อปี
ขึ�นอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน

2562
ร้อยละ 1.6 ต่อปี
ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 32 ต่อปี
ขึ�นอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต

เพิ�มขึ�น 0.5%
(5.3)
6.4

2562
ลดลง 0.5%
5.7
(6.0)

เพิ�มขึ�น 0.5%
(5.3)
5.9

ลดลง 0.5%
5.7
(5.5)
(หน่วย: ล้านบาท)

2563
อัตราการลาออกถัวเฉลี�ย

เพิ�มขึ�น 10%
(5.0)

2562
ลดลง 10%
5.4

เพิ�มขึ�น 10%
(4.4)

ลดลง 10%
4.7

2563
147,317,496
17,260
79,930,948
23,183,993
250,449,697

(หน่วย: บาท)
2562
105,657,391
3,849,017
45,781,773
112,853,235
268,141,416

22. หนีส� ินอื�น

ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื�น ๆ
รวมหนี�สินอื�น

23. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ�งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ย น
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯจัดสรรกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี จํา นวน 17.7 ล้านบาท เป็ นทุนสํา รองตาม
กฎหมาย (31 ธันวาคม 2562: 6.5 ล้านบาท)
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24. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุป ระสงค์ข องบริ ษทั ฯในการบริ ห ารจัดการทุนของบริ ษทั ฯคือ การดํารงไว้ซ� ึ งความสามารถในการ
ดําเนิ นงานอย่างต่อเนื� อง และการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯกําหนดขอบเขตธุ รกรรมและกําหนดให้ฝ่าย
บริ หารความเสี� ยงติดตามการดํารงเงิ นกองทุนสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด ในระหว่างปี บริ ษทั ฯสามารถดํารง
อัตราส่ วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิได้ตามเกณฑ์
25. รายได้ ค่านายหน้ า

ค่านายหน้าจากการซื� อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื� อขายสัญญาซื� อขายล่วงหน้า
ค่านายหน้าอื�น
รวมรายได้ค่านายหน้า

(หน่ วย: บาท)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2563
669,005,933
485,373,894
64,671,507
59,347,676
2,860,855
544,721,570
736,538,295

26. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ที�ปรึ กษาทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมจากการซื�อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
การให้บริ การสนับสนุนธุรกิจ
อื�น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
33,326,541
40,736,621
17,467,470
6,471,019
312,133,749
23,600,344
100,851,618
3,161,781
490,541,503

205,199,897
44,324,714
70,106,181
1,840,404
368,678,836
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27. รายได้ ดอกเบีย�

รายได้จากเงินให้กยู้ มื เพื�อซื�อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี�ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน
รายได้ดอกเบี�ยจากเงินลงทุน
อื�นๆ
รวมรายได้ดอกเบี�ย

(หน่ วย: บาท)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
211,047,442
286,473,878
8,186,344
12,503,412
25,426,236
41,759,579
29,495,952
2,140,810
342,877,679
274,155,974

28. กําไรและผลตอบแทนจากเครื� องมือทางการเงิน

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนั ธ์
เงินปั นผลรับ
รวมกําไรและผลตอบแทนจากเครื� องมือทางการเงิน

(หน่ วย: บาท)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
(3,712,696)
(9,283,309)
16,230,201
24,293,566
1,563,440
5,631,733
20,641,990
14,080,945

29. กองทุนสํ ารองเลีย� งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัด ตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ�งประกอบด้วย เงินที�พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน และเงิน
ที�บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี� บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯ
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงิน 27.0 ล้านบาท (2562: 27.5 ล้านบาท)
นอกจากการจ่ ายเงินสมทบเข้า เงิ นกองทุ นตามปกติ แล้ว บริ ษทั ฯยังได้ต� งั สํา รองเพื�อจ่ ายสมทบเพิ�ม เติ ม
สําหรับพนักงานที�ทาํ งานกับบริ ษทั ฯครบ 5 ปี และ 10 ปี อีกจํานวนหนึ�ง เงินสํารองเพื�อจ่ายสมทบเพิ�มเติมนี�
มิได้จดั ตั�งเป็ นเงินกองทุน และจะสมทบให้กบั พนักงานที�เข้าทํางานกับบริ ษทั ฯก่อนวันที� 15 กรกฎาคม 2529
เท่านั�น หนี�สินดังกล่าวได้รวมเป็ นส่วนหนึ� งของรายการหนี�สินอื�นแล้ว
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30. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรั บปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น) ด้วยจํา นวน
หุ้น สามัญถัวเฉลี� ยถ่ วงนํ�า หนักที� ออกจําหน่ ายอยู่ใ นระหว่า งปี
31. เงินปันผล
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม 2562

ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ครั�งที� 1/2563
เมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2563

เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม 2561

ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ครั�งที� 1/2562
เมื�อวันที� 26 เมษายน 2562

จํานวนเงินปันผล
ที�ประกาศจ่าย
(ล้านบาท)
120

168

เงินปันผลที�
ประกาศจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
0.056
(จากจํานวนหุ้นสามัญ
2,150,469,000 หุน้
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
0.078
(จากจํานวนหุ้นสามัญ
2,150,469,000 หุน้
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

32. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที�สาํ คัญกับบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกันดังต่อไปนี�
บริษัทที�เกี�ยวข้ องกัน

Nomura Holding, Inc.
Nomura Asia Investment (Singapore) Pte.Ltd.
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co., Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Instinet Pacific Limited
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน� ไฮเวย์ จํากัด

ความสั มพันธ์
บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่
มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน

รายการธุ รกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที� ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั�นซึ� งเป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จ โดยรายการที�มีส าระสําคัญสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี�
47
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รายการที�เกิดขึน� ในระหว่ างปี
รายได้ค่านายหน้า
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
- กรรมการ
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การสนับสนุนธุรกิจ
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การงานวาณิ ชธนกิจ
ระหว่างประเทศ
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมรับจากการแนะนําลูกค้า
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน

สําหรับปี สิ�นสุ ด
วันที� 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา
(สําหรับปี 2563)

15,641,857
-

32,637,647 อัตราค่านายหน้าที�คิดกับลูกค้าทัว� ไป
67,100 อัตราค่านายหน้าที�คิดกับลูกค้าทัว� ไป

13,510,995

14,168,063 ต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ งบวกอัตรากําไรร้อยละ 10

29,035,423

25,144,546 ต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ งบวกอัตรากําไรร้อยละ 10

930,757

1,523,136 คํานวณจากรายการที�เกิดขึ�นจริ งของลูกค้าที�
บริ ษทั ฯแนะนํา และอัตราร้อยละที�กาํ หนดใน
สัญญา ซึ�งเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจที�มีลกั ษณะ
เดียวกัน

ค่าธรรมเนียมรับจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การอื�นๆ
- บริ ษทั ใหญ่
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน

2,086,892

415,936 อัตราค่าธรรมเนียมที�คิดกับลูกค้าทัว� ไป

5,000,000
29,369,173

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การซื� อขาย
หลักทรัพย์และงานวิจยั
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน

- อัตราค่าธรรมเนียมที�คิดกับลูกค้าทัว� ไป
7,608,505 อัตราที�กาํ หนดจากขอบเขตและ
ปริ มาณของงานที�ได้รับมอบหมาย

30,805,186

23,185,067 ต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ งบวกอัตรากําไรร้อยละ 10
สุ ทธิ จากรายได้ค่านายหน้าซื� อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมรับจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการให้บริ การอื�นๆ
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน

3,878,396

ค่าบริ การเชื�อมต่อเครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- บริ ษทั ที�มีกรรมการร่วมกัน

2,742,476 อัตราที�กาํ หนดจากขอบเขตและ
ปริ มาณของงานที�ได้รับมอบหมาย

717,665

2,277,896 อัตราเดียวกับลูกค้าทัว� ไปที�ไม่มคี วามเกี�ยวโยงกัน

31,504

30,651 คํานวณจากมูลค่าซื�อขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที�เทียบเคียงกับลูกค้าทัว� ไปที�ไม่มี
ความเกี�ยวโยงกัน

ค่านายหน้าจ่ายจากการซื�อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน

261,889

1,307,940 อัตราค่าธรรมเนียมที�คิดกับลูกค้าทัว� ไป
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ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงภายใต้รายการดังต่อไปนี�
(หน่วย: บาท)
2562

2563
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
สิ นทรัพย์อ�นื – รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
สิ นทรัพย์อ�นื - ลูกหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
สิ นทรัพย์อ�นื - อื�นๆ
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์
- บริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน
เจ้าหนี�อ�นื - อื�น ๆ
- บริ ษทั ที�มีกรรมการร่ วมกัน

303,038,874

257,583,698

26,990,984

23,792,192

299,749

31,630

7,248

471,543

136,302,877

19,457,538

-

184,064

ค่าตอบแทนที�จ่ายให้ ผ้ บู ริหารสําคัญ
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี�

ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2562
2563
101,612,696
81,640,527
5,853,822
5,233,405
106,846,101
87,494,349

33. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที�นาํ เสนอนี� สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที�ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การเพื�อวัตถุประสงค์ในการ
บริ หารงาน บริ ษทั ฯมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ� น 4 ส่ วนงาน ดังนี�
-

ส่ วนงานธุ รกิจหลักทรัพย์ เป็ นส่ วนงานที�เป็ นนายหน้าในการซื� อขายหลักทรั พย์ นายหน้าในการซื� อ
ขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
49
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-

ส่ วนงานวาณิ ชธนกิจ เป็ นส่ วนงานให้บริ การการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ การเป็ นที�ปรึ กษาการลงทุน
และธุรกรรมที�ปรึ กษาทางการเงิน

-

ส่ วนงานด้านตราสารหนี� เป็ นส่ วนงานให้บริ การที�เกี�ยวเนื�องกับการซื�อขายตราสารหนี�

-

ส่วนงานอื�น เป็ นส่ วนงานสนับสนุนและบริ หารจัดการ

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื�อวัตถุประสงค์ใน
การตัด สิ น ใจเกี� ยวกับ การจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวม ซึ�งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และสําหรับปี สิ� นสุ ด
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี�

รายได้ท�งั สิ�น
กําไรจากการดําเนิ นงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ� ม่ได้ปันส่วน
รายได้ดอกเบี�ย
กําไรและผลตอบแทนจากเครื� องมือ
ทางการเงิน
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและ
ค่าใช้จ่ายอื�น
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที�
คาดว่าจะเกิดขึ�น
ภาษีเงินได้

ส่ วนงานธุรกิจ
หลักทรัพย์
2563
2562
1,104
825
306

122

ส่ วนงานวาณิชธนกิจ
2563
2562
84
47
25

(3)

ส่วนงานด้าน
ตราสารหนี�
2563
2562
23
29
5

7

(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานอื�น
2563
2562
23
17
9

7

กําไรสําหรับปี

ส่ วนงานธุรกิจ
หลักทรัพย์
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

ส่ วนงานวาณิชธนกิจ
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

ณ วันที�
ส่วนงานด้าน
ตราสารหนี�
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

รวม
2563
1,234

2562
918

345

133

274

343

8
5
(29)

16
7
(51)

(271)

(290)

106
(85)
353

(29)
129

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานอื�น
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

รวม
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562
64
76
8,301
7,897
8,365
7,973
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ข้ อมูลเกีย� วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯดําเนิ น ธุ รกิ จในเขตภูมิ ศาสตร์ เ ดี ย วคื อ ประเทศไทย ดัง นั�น รายได้แ ละสิ น ทรั พ ย์ที� แ สดงอยู่ ใ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้ อมูลเกีย� วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที�มีมูลค่าเท่ากับหรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
34. ภาระผูกพันและหนีส� ิ นที�อาจจะเกิดขึน�
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นดังต่อไปนี�
34.1 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ�งต้องจ่ายให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด ประกอบด้วยจํานวนคงที�ท�ีกาํ หนดไว้ อัตราร้อยละของมูลค่าการซื�อขายและ/หรื ออัตรา
ร้อยละของมูลค่าการชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็ นรายเดือน
34.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที�เกี�ยวเนื� องกับการประกอบธุ รกิจสั ญญาซื� อขายล่วงหน้ากับบริ ษทั
ตลาดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวน
เงินคงที�ที�กาํ หนดไว้ และ/หรื อเป็ นอัตราต่อสัญญาสําหรับการซื� อหรื อขายสัญญาซื� อขายล่วงหน้า
34.3 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ ายค่าธรรมเนี ยมการประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ ให้กบั สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคํานวณตามประกาศของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั�งนี� ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต�าํ กว่า 25,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี
34.4 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมการประกอบธุ รกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้าให้กบั สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคํานวณจากจํานวนสัญญาซื� อขายล่วงหน้าในอัตรา
สัญญาละ 0.10 บาท และในอัตราสัญญาละ �.01 บาทสําหรับสัญญาซื� อขายล่วงหน้าที�อา้ งอิงราคาหุ ้นรายตัว
(Single stock futures) ที�มีราคาไม่เกิน 100 บาท ทั�งนี� ค่าธรรมเนี ยมโดยรวมจะต้องไม่ต�าํ กว่า 25,000 บาทต่อ
ปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี
34.5 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 12 ล้านบาท ซึ� งเกี�ยวข้อง
กับการซื�อเครื� องใช้สาํ นักงานและซอฟแวร์ (31 ธันวาคม 2562: 12 ล้านบาท)
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35. การบริหารความเสี� ยง
วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน
เครื� องมือทางการเงินที�สําคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี� สํานักหัก
บัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี� ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินให้กูย้ ืมแก่
พนักงาน เงินมัดจํา รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างรั บ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น เจ้าหนี� สํานักหัก
บัญ ชี และบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ เจ้า หนี� ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์แ ละสั ญ ญาซื� อ ขายล่ ว งหน้ า บริ ษ ัท ฯมี ค วามเสี� ย ง
ที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี� ยง ดังนี�
35.1 ความเสี� ยงด้านเครดิต
ความเสี� ยงด้านเครดิต คือ ความเสี� ยงที� คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื� อนไขและข้อตกลงในสัญญาหรื อมี
คุณภาพด้านเครดิตเสื� อมลงจนไม่สามารถชําระเงินต้นหรื อดอกเบี�ยตามสัญญาได้
บริ ษทั ฯมีความเสี� ยงด้านเครดิตที�สําคัญที�เกี�ยวเนื� องกับลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า เงิน
ให้กู ้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน ลู กหนี� สํานักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรั พย์ และเครื� องมื อ
ทางการเงินอื�น ๆ โดยจํานวนเงินสู งสุ ดที�บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบัญชีที�แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� � กําหนดเกี�ยวกับการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นโดยใช้โมเดล
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นซึ� งบริ ษทั ฯได้จดั ทําและทบทวนโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึ�นแล้วอย่างเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯจะสอบทานตัวเลขและข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการคํานวณเป็ นระยะ
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรั พย์ และสัญญาซื�อขายล่ วงหน้ า
บริ ษทั ฯบริ หารความเสี� ยงด้านเครดิ ตสําหรั บลู กหนี� ธุ รกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื� อขายล่ วงหน้า โดยการ
พิจารณาคุณภาพเครดิตและการกําหนดวงเงินสิ นเชื�อ การวางหลักประกัน การอนุมตั ิและทบทวนวงเงินทั�งใน
ระดับคณะกรรมการและอํานาจรายบุคคลตามระดับของความเสี� ยงและมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารความเสี� ยง
ควบคุมและติดตามความเสี� ยงด้านเครดิตอย่างสมํ�าเสมอ
เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื� องมือทางการเงินอื�น ๆ
บริ ษทั มีความเสี� ยงด้านเครดิตของเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี� ไม่ สูง
มากนักเนื�องจากบริ ษทั ฯมีเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงินที�มีอนั ดับความน่าเชื�อถือด้านเครดิตที� อยู่ใน
ระดับสู งซึ� งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื� อถือด้านเครดิต สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี� บริ ษทั ฯ
เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ�งมีความเสี� ยงด้านเครดิตที�ต�าํ

52

82

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

เงินให้ ก้ยู ืม
บริ ษทั มีความเสี� ยงด้านเครดิตของเงินให้กยู้ มื ไม่สูงมากนักเนื� องจากเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานภายใต้โครงการ
สวัสดิการโดยมีหลักประกันทั�งจํานวน หากพนักงานไม่สามารถชําระหนี� ได้ บริ ษทั ฯสามารถดําเนิ นคดีโดยนํา
สิ นทรัพย์ท�ีเป็ นหลักประกันไปบังคับขายเพื�อมาชําระหนี�ได้
35.2 ความเสี� ยงด้ านตลาด
ความเสี� ย งด้า นตลาด คื อ ความเสี� ย งที�ก ระแสเงิ น สดหรื อ มูล ค่า ยุติ ธ รรมของเครื� อ งมื อ ทางการเงิ น อาจ
เปลี� ย นแปลงไปเนื� อ งจากการเปลี� ย นแปลงของตัว แปรในตลาด อัน เกี� ย วเนื� อ งมาจากอัต ราดอกเบี� ย
อัตราแลกเปลี�ยนและราคาตราสารทุน บริ ษทั ฯบริ หารความเสี� ยงดังกล่าว ดังนี�
��.�.� ความเสี� ยงด้ านอัตราดอกเบีย�
บริ ษทั ฯมีความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ยที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี�
สํานักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรั พย์ ลู กหนี� ธุ รกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื� อขายล่วงหน้า เงิน ลงทุนที� วดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงาน เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี� สํานักหักบัญชี
และบริ ษทั หลักทรัพย์ เจ้าหนี� ธุรกิจหลัก ทรั พย์และสัญญาซื� อขายล่ วงหน้า อย่างไรก็ตาม สิ นทรั พย์ท าง
การเงินและหนี� สินทางการเงิ นดังกล่าวส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั รา
ดอกเบี�ยคงที�ซ� ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบ ันเนื� องจากมี ระยะสั�น ความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี� ยของ
บริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ�า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ น ทรั พย์และหนี� สินทางการเงิ นที�มีความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ย ที�
สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี�ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�มีอตั ราดอกเบี�ย
คงที�สามารถแยกตามวันที�ครบกําหนด หรื อวันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ (หากวันที�มีการกําหนด
อัตราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี�
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(หน่วย: ล้านบาท)

2563
ยอดคงเหลือของเครื� องมือทางการเงิน
มีอตั รา
ดอกเบี�ยปรับ
ขึ�นลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่าย
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน
หนี�สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�สาํ นักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า

มีอตั ราดอกเบี�ยคงที�
และมีระยะเวลาคงเหลือก่อน
วันกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่
หรื อวันครบกําหนดสัญญา
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี

อัตราดอกเบี�ย
ไม่มี
ดอกเบี�ย

อัตรา
ลอยตัว

รวม

อัตรา
คงที�

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

535

-

-

57

592

0.05-0.45

-

-

-

-

43

43

-

-

4,949

491

-

1,566

7,006

4.31-7.56

3.50

56

1
-

-

-

1
56

0.50

0.19-0.30
-

450

-

-

-

450

0.70

-

-

-

-

154

154

-

-

-

491

-

1,188

1,679

-

2.50
(หน่วย: ล้านบาท)

2562
ยอดคงเหลือของเครื� องมือทางการเงิน
มีอตั รา
ดอกเบี�ยปรับ
ขึ�นลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน
หนี�สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�สาํ นักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า

มีอตั ราดอกเบี�ยคงที�
และมีระยะเวลาคงเหลือก่อน
วันกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่
หรื อวันครบกําหนดสัญญา
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี

อัตราดอกเบี�ย
ไม่มี
ดอกเบี�ย

อัตรา
ลอยตัว

รวม

อัตรา
คงที�

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

520

-

-

6

526

0.05 - 1.20

-

-

-

-

35

35

-

-

5,210
56

282
94
-

-

1,359
88
-

6,851
182
56

5.06 - 6.06
1.50

3.50
0.38 - 1.75
-

-

850

-

-

850

-

1.71 - 1.93

-

-

-

282

282

-

-

-

360

-

789

1,149

-

2.50
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การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย
ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีของบริ ษ ทั ฯจากการเปลี� ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�นอย่างสมเหตุสมผลของอัตรา
ดอกเบี�ยของเงินให้กยู้ ืมเพื�อซื� อหลักทรัพย์ท�ีมีอตั ราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด ณ วันที� 31 ธันวาคม
2563 โดยกําหนดให้ตวั แปรอื�นทั�งหมดคงที� แสดงได้ดงั นี�
เพิม� ขึ�น / (ลดลง)
(ร้อยละ)
0.25
(0.25)

เงินให้กูย้ ืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษี
(ล้านบาท)
12
(12)

การวิเคราะห์ ผลกระทบนีไ� ม่ ใ ช่ ก ารคาดการณ์ ห รื อ พยากรณ์ ส ภาวะตลาดในอนาคต เหตุก ารณ์ ที�จะเกิ ด ขึ น� จริ งอาจมีผลแตกต่ างจากการ
วิเคราะห์

35.2.2 ความเสี� ยงด้ านอัตราแลกเปลีย� น
บริ ษทั ฯมี ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี� ยนที� สําคัญอันเกี� ยวเนื� องจากการเป็ นนายหน้าซื� อขายหลักทรั พย์ที�
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและมีรายได้และค่าใช้จ่ายที�เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ อย่างไรก็
ตามความเสี� ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิไม่มีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ฯ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคัญของสิ นทรั พย์และหนี� สินทางการ
เงินที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี�

สกุลเงิน

เยนญี�ปนุ่
เหรี ยญฮ่องกง
เหรี ยญสิ งคโปร์
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย
ปอนด์สหราชอาณาจักร
ยูโร
ดอลล่าร์ แคนนาดา
กีบลาว
หยวนจีน
เปโซฟิ ลิปปิ นส์

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2563
2562

603
4,260
33
854
1
14
3
5
926,840
14
-

158
956
11
99
1
3
1
1
924,686
1,743

หนี�สินทางการเงิน
2563
2562

3,733
626
8
14
-

638
17
1,740

(หน่วย: พันหน่วย)
อัตราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย
2563
2562
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
0.2907
0.2759
3.8753
3.8732
22.6632
22.3245
30.0371
30.1540
22.9188
21.0492
40.6403
39.5217
36.8764
30.9530
23.4506
23.0483
0.0032
0.0034
4.6187
4.3147
0.6261
0.5946
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35.3 ความเสี� ยงด้านสภาพคล่ อง
ความเสี� ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี� ยงที�บริ ษทั ฯ อาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื� องมาจากที�บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถเปลี�ยนสิ นทรัพ ย์ทางการเงินเป็ นเงิ นสดและหรื อไม่ สามารถจัดหาเงิ น ทุ นได้เพียงพอตามความ
ต้องการและทันต่อเวลาที�บริ ษทั ฯ จะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมื�อครบกําหนด
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการบริ หารความเสี� ยงด้า นสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติ ดตามและวางแผนเกี�ย วกับ
กระแสเงินสด รวมทั�งจัดหาวงเงินสิ นเชื�อจากสถาบันการเงินเพื�อให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาคงเหลือของเครื� องมือทางการเงิ นนับจากวันสิ� นรอบระยะเวลา
รายงาน มีดงั นี�
(หน่วย: ล้านบาท)

เมื�อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน
หนี�สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
หนี�สินตามสัญญาเช่า

2563
ยอดคงเหลือของเครื� องมือทางการเงิน
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ไม่มีกาํ หนด

รวม

592
-

43

-

-

-

592
43

1,046
88
-

1,024
1
1

8

47

4,949
1
-

7,019
90
56

450
-

154

-

-

-

450
154

945
-

736
42

94

2

-

1,681
138
(หน่วย: ล้านบาท)

เมื�อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน
หนี�สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า

2562
ยอดคงเหลือของเครื� องมือทางการเงิน
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ไม่มีกาํ หนด

รวม

526
-

35

-

-

-

526
35

679
83
-

872
94
1

7

48

5,210
5
-

6,761
182
56

-

850
282

-

-

-

850
282

619

533

-

-

-

1,152

56
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36. มูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯใช้วิธี ราคาตลาดในการวัดมูล ค่า ยุติ ธรรมของสิ นทรัพย์และหนี� สิ นซึ� งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�เกี�ยวข้องกํา หนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธ รรม ยกเว้นในกรณี ที�ไม่ มีตลาดที�มีส ภาพคล่ อง
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้ประมาณการโดยพิจารณาจาก
มูลค่าตามบัญชีสุทธิหรื อวิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี� สินดังกล่าว
แทน
36.1 มูลค่ ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
ณ วัน ที� 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562 บริ ษั ท ฯมี สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี� สิ นทางการเงิ น ที�
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
(หน่วย: พันบาท)
2563
มูลค่า

สินทรัพย์ ทางการเงินที�วัดมูลค่ายุติธรรม
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ลูกหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เงินลงทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์(1)
หนีส� ิ นทางการเงินที�วัดมูลค่ ามูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
หนี�สินอนุพนั ธ์(1)
(1)

มูลค่ายุติธรรม

ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

490,559

490,559

-

-

490,559

87,578

87,578

-

-

87,578

1,405
-

-

-

1,405
-

1,405
-

490,579
-

490,579
-

-

-

490,579
-

รวม

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุ พนั ธ์ - ฟิ วเจอร์ ส ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 2.9 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ�งบันทึกรวมอยูใ่ น “ลูกหนี� สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์” ใช้ขอ้ มูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
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(หน่วย: พันบาท)
2562
มูลค่า

สินทรัพย์ ทางการเงินที�วัดมูลค่ ายุติธรรม
ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ลูกหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เงินลงทุน
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์(1)
หนีส� ิ นทางการเงินที�วัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
หนี�สินอนุพนั ธ์(1)

(1)

มูลค่ายุติธรรม

ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

282,204

282,204

-

-

282,204

82,734
-

82,734
-

-

-

82,734
-

360,136
-

360,136
-

-

-

360,136
-

รวม

มู ลค่ายุติธ รรมของสินทรัพย์และหนี� สินอนุพนั ธ์ - ฟิ วเจอร์ ส ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 8 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาทตามลําดับ
ซึ�งบันทึกรวมอยูใ่ น “ลูกหนี�สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์” ใช้ขอ้ มูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประมาณการมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที�ใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ก)

สิ นทรัพ ย์และหนี� สิน ทางการเงิ น ที� จะครบกํา หนดในระยะเวลาอันสั�น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สด ลู กหนี� สํา นัก หั กบัญชี แ ละบริ ษทั หลัก ทรั พ ย์ ลู ก หนี� ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์แ ละสั ญญา
ซื� อขายล่วงหน้า เจ้าหนี�สํานักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ และเจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื� อขายล่ว งหน้า แสดงมู ล ค่ า ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่ าตามบัญชี ที� แ สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน

ข)

เงินลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี�คาํ นวณโดย
ใช้อตั ราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทยหรื อตลาดอื�น กรณี ท�ีเป็ นเงินลงทุน
ในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ

ค)

มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในหน่ วยลงทุน คํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุ ทธิ ของหน่วยลงทุ นที�
ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน กรณี ที�เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีอยูใ่ นความต้องการของตลาด
คํานวณโดยใช้สินทรัพย์สุทธิ

ง)

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น ที�จ่ายดอกเบี�ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาด แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
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37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯ ได้จัด ประเภทรายการบัญชี ดัง ต่ อไปนี� ใ หม่ เ พื� อ ให้เ ป็ นตามข้อกําหนดของประกาศสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ที� สธ.6/2562 เรื� อง แบบงบการเงิ นสํ า หรั บ บริ ษทั
หลักทรัพย์ (ฉบับที� 3) ลงวันที� 8 มกราคม 2562

รายได้ดอกเบี�ยเงินให้กยู้ มื เพื�อซื�อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี�ย
กําไรและผลตอบแทนจากเครื� องมือทางการเงิน
รายได้อ�ืน

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
ตามที�จดั ประเภทใหม่
ตามที�เคยรายงานไว้
286,474
342,878
20,642
74,905
6,546
8,687

การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่ วนของเจ้าของตามที�ได้รายงานไว้
38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื�อวันที� 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั�งที� 1/2564 มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั� งที� 1/2564 ของบริ ษทั ฯ เพื�อพิจารณาและอนุ ม ตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นจํานวน
2,150,469,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท เป็ นจํานวนเงิน 344 ล้านบาท
39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื�อวันที� 19 มีนาคม 2564
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สำ�นักงานสาขา
เขตกรุุงเทพมหานคร

สำ�นักงานสาขา บางนา:
สำ�นักงานสาขา พระปิน่ เกล้า:
สำ�นักงานสาขา วิภาวดีรังสิต:

589/111 อาคารเซ็็นทรััลซิิตี้้�ทาวเวอร์์ 1 ออฟฟิิศ ชั้้�น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุุงเทพมหานคร 10260
โทรศััพท์์: +66(0) 2725 8600   โทรสาร: +66(0) 2745 6220   +66(0) 2745 6221
7/129 อาคารสำำ�นัักงานเซ็็นทรััลพลาซ่่าปิ่่�นเกล้้า ชั้้�น  9 ห้้อง 902  ถนนบรมราชชนนีี  แขวงอรุุณอมริินทร์์ เขตบางกอกน้้อย
กรุุงเทพมหานคร10700
โทรศััพท์์ +66(0) 2638 5950   +66(0) 2081 2950   โทรสาร: +66(0) 2884 9064    +66(0) 2884 9067
123 อาคารซัันทาวเวอร์์ส อาคารบีี ชั้้�น 23 ห้้องเลขที่่� B-2304 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900
โทรศััพท์์: +66(0) 2638 5920   +66(0) 2081 2920   โทรสาร: +66(0) 2617 7800

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

สำ�นักงานสาขา ขอนแก่น:
สำ�นักงานสาขา นครราชสีมา:

109 อาคาร Hugz Mall ห้้องเลขที่่� 207 ชั้้�น 2 ถนนศรีีจัันทร์์ ตำ�ำ บลในเมืือง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น 40000
โทรศััพท์์: +66(0) 4300 9628   +66(0) 4300 9629   โทรสาร: +66(0) 4300 9630
1184 โครงการ Hip park ห้้อง 26 Zone C ชั้้�น 2 ถนนมิิตรภาพ ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครราชสีีมา 30000
โทรศััพท์์: +66(0) 4424 8526   +66(0) 4424 8527   โทรสาร: +66(0) 4424 8528

ภาคเหนืือ

สำ�นักงานสาขา เชียงใหม่:

30 อาคารปัันนาเพลส ห้้อง A5-A6 ชั้้�น 1 ถนนนิิมมานเหมิินทร์์ ซอย 6 ตำำ�บลสุุเทพ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
โทรศััพท์์: +66(0) 5321 0834   +66(0) 5321 0835   โทรสาร: +66(0) 5321 0841

ภาคกลาง

สำ�นักงานสาขา อยุธยา:

126 อาคารศููนย์ก์ ารค้้าอยุุธยาซิิตี้้�พาร์์ค ห้้อง GC-11 หมู่่�  3 ถนนสายเอเชีีย ตำำ�บลคลองสวนพลูู อำ�ำ เภอพระนครศรีีอยุุธยา จัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา 13000
โทรศััพท์์: +66(0) 3580 1920   +66(0) 3580 1921   โทรสาร: +66(0) 3580 1922

ภาคใต้้

สำ�นักงานสาขา หาดใหญ่:

2 ซอย 19 ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลหาดใหญ่่ อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา 90110
โทรศััพท์์: +66(0) 7422 1542   +66(0) 7422 1543   โทรสาร: +66(0) 7422 1544

ภาคตะวัันออก

สำ�นักงานสาขา ระยอง:

351-351/1 อาคารทีีเอสเค ปาร์์ค ถนนสุขุุ ุมวิิท ตำ�ำ บลเนิินพระ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง 21000
โทรศััพท์์: +66(0) 3802 0030   +66(0) 3802 0031   โทรสาร: +66(0) 3802 0032

