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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิก
หมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ”)
บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธกิจขององค์
วิวิสสัยัยทัทัศน์ศและพั
น์แนละพั
นธกิกรจขององค์กร
บริษัทฯ นำปรัชญาของกลุ่มโนมูระมาใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
พันธกิจ
การให้การสนับสนุนสังคม
บริษัทฯ ช่วยเสริมสร้างสังคมให้มีฐานะการเงินดีขึ้นผ่านความเชี่ยวชาญในตลาดทุนของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
หุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ
ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจาก
ลูกค้าของบริษัทฯ
ค่านิยมหลัก
การเป็นผู้นำในการประกอบการ
ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ บริษัทฯ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
การทำงานเป็นทีม
เพื่อสร้างคุณค่าและ “มุ่งสู่จุดหมายไปด้วยกัน ” บริษัทฯ ส่งเสริมความหลากหลายและความ
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 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
ประเภทรายได้
ค่านายหน้า1
ค่าธรรมเนียมและบริการ2
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์1
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
รายได้อื่น2
รวมรายได้

ปีบัญชี 2562
(1 ม.ค. 62 –
31 ธ.ค. 62)
ล้านบาท ร้อยละ
544.72
42.44
368.68
28.72
286.47
22.32
74.91
5.84
8.69
0.68
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
367.03
23.16
88.12
5.56
6.29
0.40
1,584.62 100.00

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)
ล้านบาท ร้อยละ
812.78
43.88
428.60
23.14
363.88
19.64
240.27
12.97
6.83
0.37
1,852.36 100.00

1

ตัวเลขรายได้ค่านายหน้าและรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ที่แสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอ
รายการในงบการเงินปีบัญชี 2561 และ 2562 ทั้งนี้ การจัดประเภทใหม่มีผลกระทบต่อรายได้รวมแต่ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิสำหรับปี

2

ตัวเลขรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการและรายได้อื่นที่แสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอรายการในงบการเงิน
ปีบัญชี 2562 ทั้งนี้ การจัดประเภทใหม่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้รวม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดังนี้

(1)

ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

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

2
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การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1.1) การซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด มีเงื่อนไขในการชำระราคาในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่
ซื้อขาย (T+2) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากวันทำการที่ 3 ถัดจาก
วันที่ซื้อขาย โดยเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่รายการซื้อขายวันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อลดความเสี่ยงด้านการส่งมอบ
หลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมโดยรวมและลดต้นทุนในการทำธุรกรรม พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกั บนานาประเทศ
ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาภายในกำหนดเวลา ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเท่านั้น
ลูกค้าสามารถส่ง คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ ภายในวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ
ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะทำการชำระราคาเป็นรายครั้ง สามารถนำเงินสดมาวางไว้กับบริษัทฯ ก่อนทำการซื้อ
หลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในแต่ละวัน และสรุปยอดดอกเบี้ยรวม
เพื่อนำฝากเข้าเป็นยอดเงินของลูกค้าทุก เดือน บริษัทฯ ได้ใช้บริการดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ โดยการกำหนดให้ลูกค้าที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงในด้านการชำระราคาให้ใช้การชำระราคา
ในรูปแบบนี้ กล่าวคือ ลูกค้าต้องนำเงินสดมาวางก่อนการซื้อหลักทรัพย์ทั้งจำนวน ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้ อ
หลักทรัพย์เกินกว่ายอดเงินคงเหลือที่ฝากอยู่กับบริษัทฯ ได้ อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้การดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
(1.2) การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ (Margin Loan)
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นระบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนทีบ่ ริษัทฯ พิจารณาสถานะของลูกค้า
ในลักษณะเป็น Portfolio โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการด้านการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตราสารทุนระบบเครดิต
บาลานซ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มอำนาจซื้อของลูกค้า อันจะมีผลต่อสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยลูกค้า
ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ตราสารทุนในครั้งแรก จะต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์กับ
บริษัทฯ ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ ตาม
รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตราสารทุน
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 ซึ่งเป็นวันที่ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฯ เริ่มเปิดดำเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของลูกค้า และ
สนับสนุนให้ลูกค้ามีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะการณ์ของตลาด
บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ทุกประเภทที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ 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 งานที ่ มี
ประสบการณ์และระบบงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวให้กับบริษัทฯ
เนี่องจากการลงทุนในอนุพันธ์นั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดวงเงินรวมในการลงทุนให้เ หมาะสม
แก่ฐานะทางการเงินของลูกค้า และจัดสรรวงเงินสำหรับการซือ้ ขายตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถส่ง คำสั่งซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ และ Mobile Application
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการทำธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures
ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ 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 การให้คำปรึกษาอื่นๆ อาทิ การจัดทำข้อ มูลต่างๆ ที่ เ กี่ยวกับตลาดทุน ตลาดเงิน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ
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 1 เดือน
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ประเภทตราสารหนี้ ระยะเวลา
การลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของ
บริษัทฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถรับความเสี่ยงได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้สอบทานและควบคุมการ
ลงทุนในตราสารหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้
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(6) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นบริการที่บริษัทฯ นำเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนหรือเป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในภาวะที่ทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือระดับราคาหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลง นักลงทุนสามารถขอยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพื่อนำไปขายชอร์ตในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และรอซื้อหลักทรัพย์นั้นกลับคืนเมื่อระดับราคาหลักทรัพย์ลดลง จึงนับได้ว่า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็น
กลไกหนึ่งที่ช่วยให้ระดับราคาหลักทรัพย์มีเสถียรภาพ และเสริมสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยบริษัทฯ
ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์และลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับ
ลูกค้าในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รายละเอียดโดยสรุปของบริการ เป็นดังนี้
•

บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อ ซื้อ
หลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ที่เปิดกับบริษัทฯ โดยลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องวางหลักประกันการยืม
หลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าสถาบันที่ยืมหลักทรัพย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักทรัพย์นั้นไปให้ยืมกับลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง หรือเพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ต
การลงทุนของลูกค้าหรือตนเอง

•

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

•

ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะได้รับ
ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ

•

สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืม ยังคงเป็นของลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
และ Mobile Application

(7)

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (“บลจ.”) ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย โดยให้บริการทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการลงทุ นในกองทุนรวม โดยมีฟังก์ชั่นการ
ใช้งาน ดังนี้
•

ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมได้ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย

•

บทวิเคราะห์และแนะนำกองทุนเด่นรายสัปดาห์ (Mutual Fund Weekly Research) ที่ช่วยสรุปสถานการณ์
การลงทุ น ประจำสั ป ดาห์ และกองทุ น แนะนำในแต่ ล ะประเภทกองทุ น โดยอ้ า งอิ ง กั บ การจั ด อั น ดั บ ของ
Morningstar Rating

•

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนย้อนหลัง ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในกองทุนทีม่ ี
ผลการดำเนินงานที่ดีตามประเภทกองทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือกองทุนที่ลูกค้าสนใจ

•

ลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอ ผ่านฟังก์ชั่น Nomura Dollar Cost Average เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ที่ประสงค์จะออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนรวมและเพื่อเป็นการรองรับการวางแผน
ทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุอีกช่องทางหนึ่ง

•

จัดสรรแผนการลงทุนในกองทุนรวม ผ่านฟังก์ชั่น Nomura iFund Basket (ตะกร้ากองทุนรวม) เพื่อช่วยให้ลกู ค้า
เลือกลงทุนได้ตามผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

•

สอบทานพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบลจ. ได้ในที่เดียว (Consolidated Portfolio)

•

ค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New Initial Public Offering: IPO) ได้ทุกวัน

•

Nomura IWealth บริการโปรแกรมวางแผนการลงทุน online โดยให้คำแนะนำในการวางแผนการออม การ
วางแผนการลงทุนพิชิตเป้าหมาย และการวางแผนการลงทุนแบบแอคทีฟพอร์ตโฟลิโอ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (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:

8

+66(0) 2638 5200 +66(0) 2081 2200

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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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:

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

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

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

สำนักงานสาขา - วิภาวดีรังสิต:

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

สำนักงานสาขา - บางแค**:

1871 วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ชั้น 2 ห้อง A205 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์:
โทรสาร:

+66(0) 2638 5280 +66(0) 2081 2280
+66(0) 2421 6025

หมายเหตุ:
**ศูนย์บริการนักลงทุน (Nomura Service Center)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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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 - อุดรธานี*:

88 โครงการ UD Town ห้อง N203 THE NEXT ZONE ชั้น 2 ถนนทองใหญ่
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์:
โทรสาร:

สำนักงานสาขา - นครราชสีมา*:

+66(0) 4300 9630

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

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

ภาคเหนือ
สำนักงานสาขา - เชียงราย*:

353/19 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์:
โทรสาร:

สำนักงานสาขา - เชียงใหม่*:

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

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

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

หมายเหตุ:
*ศูนย์การเรียนรู้ (Nomura Learning Center)
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ภาคกลาง
สำนักงานสาขา - อยุธยา*:

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

สำนักงานสาขา - นครสวรรค์*:

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

26/3-4 โครงการวิถีเทพ-ซิตี้วอล์ค ห้อง 2F003-004 ชั้น 2 ถนนสุชาดา
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์:
+66(0) 5622 3947 +66(0) 5622 3948
โทรสาร:
+66(0) 5622 3949

ภาคใต้
สำนักงานสาขา - ภูเก็ต*:

262/9 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
โทรสาร:

สำนักงานสาขา - หาดใหญ่*:

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

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)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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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:
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+66(0) 2264 0777
+66(0) 2264 9090
+66(0) 2264 0789
EY.Thailand@th.ey.com
www.ey.com
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,150,469,000 บาท เรียกชำระแล้ว 2,150,469,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ โดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มโนมูระ ถือหุ้นร้อยละ 85.78 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มโนมูระตามข้อมูลการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
Nomura Holdings, Inc.
ถือหุ้นร้อยละ 100.00
Nomura Asia Investment
(Singapore) Pte. Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ 85.78
บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

อ้างถึงแบบรายงานการผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 256-2) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ภายหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นั้น แสดงว่า Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd ถือหุ้นบริษัทฯ
ร้อยละ 99.10 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิก
ถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม
2563 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 19 มีนาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4
ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายชินยะ โยโกยาม่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
นายยูจิ ฮิบิโนะ
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอำนวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ:
1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการอิสระซึ่งเป็น
การแต่งตั้งกรรมการแทน นายนิมิต วงศ์จริยกุล ผู้ซึ่งแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลในวันที่
7 มีนาคม 2562 โดยรศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่
4 เมษายน 2562 และได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ในวันเดียวกันเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีมติในเรื่องดังนี้
1. นายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr.Yuji Hibino) ซึ่งถึงคราวต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่
1/2563 ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่ต้องมีการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน
2. กรรมการบริษัทฯ 3 ท่านคือ นายชินยะ โยโกยาม่า นางกฤษณา แซ่หลิ่ว และ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ขอ
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 27 เมษายน 2563 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ทำการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

14

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้บริษัทฯ
เลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมี ประกาศ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อวันที่ การลาออกของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นมีผล คณะกรรมการบริษัทฯ
ภายหลังวันที่ 27 เมษายน 2563 จะประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
1. นายสุเทพ พีตกานนท์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ

กรรมการอำนวยการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3. นายยูจิ ฮิบิโนะ
4. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
5. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
6. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
7. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่
1/2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังวันที่ 22
พฤษภาคม 2563 จะประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
1. นายสุเทพ พีตกานนท์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ

กรรมการอำนวยการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
4. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
5. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
6. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารภายใต้คำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายสุเทพ พีตกานนท์
2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
3. นายชินยะ โยโกยาม่า
4.
5.
6.
7.

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
นายสมชาย ธงไชย
นายณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
นางกฤตติกา ธารามาศ

8. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ
9. นายสมชาย วงษ์กิตติไกรวัล

16

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอำนวยการ

ประเภทผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหาร
ผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ - สายงานวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อำนวยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
ผู ้ อ ำนวยการอาวุ โ สสายงานธุ รกิจ หลัก ทรัพ ย์รายบุค คล เจ้าหน้าที่บริหาร
YTFA
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ค่ค่าาตอบแทนกรรมการและผู
ตอบแทนกรรมการและผู
้บริหาร
้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก)

ค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ค่คณะกรรมการบริ
าตอบแทนกรรมการ
ษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและ
สอดคล้คณะกรรมการบริ
องกับปัจจัยต่างๆ ษต่อัททีฯ่ปมีระชุ
มผู้ถือหุ้น ดังนีาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอั
้
นโยบายเสนอค่
ตราที่เหมาะสมและ

สอดคล้ภาระหน้
องกับปัจาจัทีย่แต่ละความรั
างๆ ต่อทีบ่ปผิระชุ
มผู้ถือหุ้น ดังนี้ ละท่าน
1.
ดชอบของกรรมการแต่
2.
อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ
1. ภาระหน้
าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. อัอัตตราค่
ราค่าาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ
ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษษัทัทอืจดทะเบี
นในตลาดหลั
กทรั
2.
่นในอุตยสาหกรรมเดี
ยวกั
น พย์ฯ
4. อัปัตจราค่
จัยแวดล้
อมอื่นๆ
3.
าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ
ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.

ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

1.

โดยบริษจัทกรรมการรายปี
ฯ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้
บำเหน็

1.

จกรรมการรายปี
จ่บำเหน็
ายจากผลการดำเนิ
นงานสำหรับปีก่อน คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี

2.

จ่เบีายจากผลการดำเนิ
นงานสำหรั
้ยประชุมกรรมการสำหรั
บปีบปีก่อน คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี

2.

้ยประชุ
กรรมการสำหรั
จ่เบีายให้
แก่กมรรมการอิ
สระแต่ลบะท่ปีานสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง

3.

จ่ค่ายให้
แก่กรรมการอิสระแต่ละท่านสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง
ตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี

3.

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี
คำนวณตามสั
ดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี

คำนวณตามสั
ตราค่
หมายเหตุ
: บริษัทฯ ไม่ดมส่วีกนระยะเวลาของอั
ารให้สิทธิประโยชน์
อื่นๆาตอบแทนรายปี
แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26บริเมษายน
รวมทั้งสิ้น 4,661,7812562
บาทตามมติ
โดยมีรทายละเอี
ด ดัญ
งนีผู้ ้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
ษัทฯ มีค2562
่าตอบแทนกรรมการในปี
ปี่ ระชุมยสามั

วั1.นที่ 26บำเหน็
เมษายน
2562 รวมทั้งสิส้นำหรั
4,661,781
รายละเอียด ดันงงานสำหรั
นี้
จกรรมการรายปี
บปี 2562บาท
ซึ่งจ่าโดยมี
ยจากผลการดำเนิ
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปี
อนหน้จากรรมการรายปี
) คำนวณตามสัสดำหรั
ส่วนของระยะเวลาที
่ดำรงตำแหน่งของอั
ตราค่าตอบแทนรายปี
งนีธั้ นวาคม 2561 (ปี
1. ก่บำเหน็
บปี 2562 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนิ
นงานสำหรั
บปีสิ้นสุดวันทีดั่ 31
ก่อนหน้1.า) คำนวณตามสั
ดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัต250,000
ราค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการ
บาทต่อปี ดังนี้

2.
2.

2.
กรรมการบริหาร ท่านละ
220,000 บาทต่
บาทต่ออปีปี
1.
ประธานกรรมการ
250,000
3.
กรรมการอิสหระารท่ท่านละ
260,000 บาทต่
บาทต่ออปีปี
2.
กรรมการบริ
านละ
220,000
4.
กรรมการอืส่นระ
ที่มท่ิใช่ากนละ
รรมการบริหาร ท่านละ
220,000 บาทต่
บาทต่ออปีปี
3.
กรรมการอิ
260,000
4.
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ท่านละ
220,000 บาทต่อปี
เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี ซึ่งจ่ายให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่านสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับ
ปีเบีส้ยิ้นประชุ
สุดวันมทีกรรมการสำหรั
่ 31 ธันวาคม 2562
จำนวนเงิ
น 20,000
บาทต่ละท่
อครัานสำหรั
้ง
บปี ซึ่งเป็
จ่านยให้
แก่กรรมการอิ
สระแต่
บการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง
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3.

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลา
ของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

รายชื่อกรรมการ

1. นายสุเทพ พีตกานนท์
2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล 1
4. นายชินยะ โยโกยาม่า
5. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
6. นายชินอิจิ มิซูโน 2
7. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
8. นายยูจิ ฮิบิโนะ 3
9. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 4
10. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ 5
11. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
12. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
13. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการอำนวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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
220,000
220,000
220,000
29,534
220,000
142,247
260,000
260,000
260,000
260,000
2,561,781

60,000
260,000
320,000
320,000
300,000
1,260,000

101,699
218,301
260,000
260,000
840,000

220,000
220,000
220,000
220,000
29,534
220,000
142,247
421,699
478,301
840,000
840,000
560,000
4,661,781

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
1

นายนิมิต วงศ์จริยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562

2

นายชินอิจิ มิซูโน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561

3

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติเลือกตั้งนายยูจิ ฮิบิโนะ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายชินอิจิ มิซูโน
ผู้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ นายยูจิ ฮิบิโนะ ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 รับทราบการครบกำหนดออกตามวาระของนางวัธนี พรรณเชษฐ์ และ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์ ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป

5

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ในวันที่ 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 ทำให้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
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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 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 87,494,349 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปีบัญชี 2562
(1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62)
71,364,126
4,020,263
12,109,960
87,494,349

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 5 ท่าน และเจ้าหน้าที่บริหาร 6 ท่าน โดยมี
กรรมการบริหาร 1 ท่านและเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน ลาออกระหว่างปี
(2)

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 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 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 4.02 ล้านบาท
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
รายการระหว่
าางกั
บริ
ษัทฯ มีรายการที
่เกีน่ยวโยงกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการระหว่
บริ
ษัทฯ มีรายการที
รายการระหว่
างกั
งกั่เกีนน่ยวโยงกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดับริงต่ษอัทไปนี
ฯฯ มีมีรร้ ายการที
ษอัทไปนี
ายการที่เ่เกีกี่ย่ยวโยงกั
วโยงกันนกักับบบริ
บริษษัทัทและ/หรื
และ/หรืออบุบุคคคลที
คลที่เ่เกีกี่ย่ยวโยงกั
วโยงกันน สำหรั
สำหรับบรอบปี
รอบปีบบัญ
ัญชีชีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562
ดับริ
ง
ต่
้
บริ
ฯ มีร้ ายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดัดังงต่ต่ษออัทไปนี
ไปนี้
รายการธุ
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ
ดัรายการธุ
งต่อไปนีรร้ กิกิจจปกติ
ปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ
รายการธุ
ออรายการสนั
บบสนุ
จจปกติ
ริริษษพัทัทฯฯย์ กให้
ริริกการและได้
รรับับรายได้
1.
ฯ ได้หรื
ญ ญานายหน้
รายการธุบริรรกิกิษจจั ทปกติ
ปกติ
หรืท ำสั
รายการสนั
สนุนนาธุธุซืรร้อกิกิขายหลั
ปกติททกี่บี่บทรั
ให้ับบบNOMURA
ารและได้INTERNATIONAL
รายได้คค่า่าบริ
บริกการ
าร PLC. (“NIP”) เพื ่ อ เป็น
1.
ฯ ได้หรืท ำสั
ญ ญานายหน้
รายการธุบริรกิษจั ทปกติ
อรายการสนั
บสนุนาธุซืร้อกิขายหลั
จปกติทกี่บทรั
ริษพัทฯย์ กให้ับบNOMURA
ริการและได้INTERNATIONAL
รับรายได้ค่าบริการ PLC. (“NIP”) เพื ่ อ เป็น
นายหน้
าซื้อษขายหลั
กทรั
พย์ ญานายหน้
สัญญาที่จัดาทำขึ
เป็นสัญกญาซึ
่งมีรูปแบบและเนื
้อหาเช่นเดียวกับที่บริPLC.
ษัทฯ ทำกั
บลูกเพื
ค้า่ อทัเป็
่วไปน
1.
บริ
ัั ทท ฯฯ ได้
ำสั
ซืซื ้้ออ้นขายหลั
ทรั
NOMURA
(“NIP”)
1.
บริ
ษขายหลั
ได้กทททรั
ำสัพญ
ญย์ ญานายหน้
าทำขึ
ขายหลั
กญาซึ
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ได้กททรั
ำสั
าทำขึ
ซื ้อ้นขายหลั
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ทรัพ่งย์มีกรับูปแบบและเนื
NOMURA้อINTERNATIONAL
PLC.
(“NIP”)
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าซื้อขายหลั
กทรันพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่ว่วไป
ไป
ทีนายหน้
่ไม่มีความเกี
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วโยงกั
าซื้อขายหลั
กทรันพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไป
ทีที่ไ่ไม่ม่มมีคีความเกี
ย
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วโยงกั
รายได้่ยควโยงกั
่านายหน้
วามเกี
น าซื้อขายหลัก ทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 215,703 บาท ค่านายหน้าคำนวณ
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่านายหน้
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น าซื้อขายหลัก ทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 215,703 บาท ค่านายหน้าคำนวณ
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คค่่าานายหน้
กก ทรั
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ทรั
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จากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
จากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ INSTINET PACIFIC LIMITED (“INSTINET”) เพื่อเป็น
2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ INSTINET PACIFIC LIMITED (“INSTINET”) เพื่อเป็น
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กทรันพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไป
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กทรันพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไป
ทีที่ไ่ไม่ม่มมีคีความเกี
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วโยงกั
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น าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 32,421,943 บาท ค่านายหน้า
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บิดกััญบชีลูก2562
32,421,943 บาท ค่านายหน้า
คำนวณจากมู
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อ
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นายหน้
า
ที
ค
่
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32,421,943 บาท ค่านายหน้า
คำนวณจากมู
คำนวณจากมูลลค่ค่าาซืซื้อ้อขายหลั
ขายหลักกทรั
ทรัพพย์ย์แและอั
ละอัตตราค่
ราค่าานายหน้
นายหน้าาทีที่ค่คิดิดกักับบลูลูกกค้ค้าาทัทั่ว่วไป
ไป
คำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ
3. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ
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นนายหน้
ซื้อขายหลั
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กทรันพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 67,100 บาท ค่านายหน้าคำนวณจาก
ทำกับบลูลูรายได้
ไปที
วามเกี
วโยงกั
่านายหน้
ซื้อขายหลั
กทรันพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 67,100 บาท ค่านายหน้าคำนวณจาก
ทำกับลูรายได้
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าที่คิดบกัรอบปี
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าละอั
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2562 มีมีมมูลูลค่ค่าารวม
รวม 67,100
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บาท ค่ค่าานายหน้
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นายหน้าาทีที่ค่คิดิดกักับบลูลูกกค้ค้าาทัทั่ว่วไป
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มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
4. บริ ษ ั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญา INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กั บ NOMURA SINGAPORE
4. บริ ษ ั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญา INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กั บ NOMURA SINGAPORE
LIMITED
(“NSL”)
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ต
รากำไรร้
อ
ยละบบััญ
รายได้
คจริ่างบริ
การสำหรั
บรอบปี
ญ10
ชี 2562 มีมูลค่ารวม 14,168,063 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่
เกิ
ด
ขึ
น
้
บวกอั
ต
รากำไรร้
อ
ยละ
10
เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
5. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจระหว่าง
5. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจระหว่าง
ประเทศและข้
อมูลทตามที
่ NSLSERVICE
ร้องขอ AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจระหว่าง
5.
ำสั
5. บริ
บริษษัทัทอฯฯ มูได้
ได้ลทตามที
ำสัญ
ญ่ ญา
ญา
SERVICE
กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจระหว่าง
ประเทศและข้
NSL
ร้
องขอ AGREEMENT
5.
บริษัทอฯ มูได้ลทตามที
ำสัญ่ ญา
SERVICE
AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจระหว่าง
ประเทศและข้
NSL
ร้
อ
งขอ
รายได้ค่าบริกอารสำหรั
ชี 2562 มีมูลค่ารวม 25,144,546 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่
ประเทศและข้
มูลตามทีบ่รอบปี
NSL ร้บอัญงขอ
รายได้
ค่าบริกอารสำหรั
ชี 2562 มีมูลค่ารวม 25,144,546 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่
ประเทศและข้
มูลตามทีบ่รอบปี
NSL ร้บอัญงขอ
เกิดขึ้นคจริ่างบริ
บวกอั
ตรากำไรร้
อยละบัญ10ชี 2562 มีมูลค่ารวม 25,144,546 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่
รายได้
กการสำหรั
บบรอบปี
รายได้
คจริ่างบริ
ารสำหรั
รอบปี
ชี 2562 มีมูลค่ารวม 25,144,546 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่
เกิ
ด
ขึ
น
้
บวกอั
ต
รากำไรร้
อ
ยละบบััญ
รายได้
คจริ่างบริ
การสำหรั
บรอบปี
ญ10
ชี 2562 มีมูลค่ารวม 25,144,546 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่
เกิ
ด
ขึ
น
้
บวกอั
ต
รากำไรร้
อ
ยละ
10
เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
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6. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพ
6. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพ
6. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพ
ในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
ในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
ในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 1,523,136 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 1,523,136 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
รายได้
าบริงของลู
การสำหรั
ัญชี 2562
ูลค่อายละที
รวม 1,523,136
รายการที
่เกิดขึค้น่จริ
กค้าทีบ่บรอบปี
ริษัทฯบแนะนำ
และอัมีตมราร้
่กำหนดในสับาท
ญญาค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
รายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนดในสัญญา
รายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนดในสัญญา
7. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”)
7. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”)
7. ่อการยืบริมษและให้
ัทฯ ได้ยทืมำสัหลัญกญา
กับ NOMURA
เพื
ทรัพSECURITIES
ย์ สัญญาที่จัดLENDING
ทำขึ้นเป็นสัAGREEMENT
ญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื
้อหาเช่INTERNATIONAL
นเดียวกับที่บริษัทฯPLC.
ทำกับ(“NIP”)
ลูกค้า
เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้า
เพื
การยื
หลักทรันพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้า
ทั่ว่อไปที
่ไม่มและให้
ีความเกีย่ยืมวโยงกั
ทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
ทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ ค ่ า บริ ก ารสำหรั บ รอบปี บ ั ญ ชี 2562 มี ม ู ล ค่ า รวม 353,890 บาท ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาเป็ น อั ต รา
รายได้ ค ่ า บริ ก ารสำหรั บ รอบปี บ ั ญ ชี 2562 มี ม ู ล ค่ า รวม 353,890 บาท ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาเป็ น อั ต รา
รายได้
ค่าธรรมเนี
ยมทีค่ ่ิดา บริ
กับลูกการสำหรั
ค้าทั่วไปบ รอบปี บ ั ญ ชี 2562 มี ม ู ล ค่ า รวม 353,890 บาท ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาเป็ น อั ต รา
ค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
8. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ INSTINET เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
8. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ INSTINET เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
8.
ัทฯ ได้
LENDING
INSTINET
่อการยื
หลักทรัน พย์
สัญญาทีบริ่จัดษทำขึ
้นเป็ทำสั
นสัญ
ญญา
ญาซึSECURITIES
่งมีรูปแบบและเนื
้อหาเช่นAGREEMENT
เดียวกับที่บริษัทกัฯบทำกั
บลูกค้าทัเพื่วไปที
่ไม่ มีคและให้
วามเกีย่ยืมวโยงกั
สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ ค ่ า บริ ก ารสำหรั บ รอบปี บ ั ญ ชี 2562 มี ม ู ล ค่ า รวม 62,046 บาท ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาเป็ น อั ต รา
รายได้ ค ่ า บริ ก ารสำหรั บ รอบปี บ ั ญ ชี 2562 มี ม ู ล ค่ า รวม 62,046 บาท ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาเป็ น อั ต รา
รายได้
ค่าธรรมเนี
ยมทีค่ ่ิดา บริ
กับลูกการสำหรั
ค้าทั่วไปบ รอบปี บ ั ญ ชี 2562 มี ม ู ล ค่ า รวม 62,046 บาท ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาเป็ น อั ต รา
ค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
9. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA SECURITIES CO., LTD. (“NSC”) เพื่อสนับสนุน
9. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA SECURITIES CO., LTD. (“NSC”) เพื่อสนับสนุน
9.
ัทฯ ได้ทนำสัทีญ
SERVICE AGREEMENT
บ NOMURA
การให้บบริ
ริกษารการเป็
่ปรึญา
กษาทางการเงิ
นของทาง NSCกัแก่
ลูกค้า SECURITIES CO., LTD. (“NSC”) เพื่อสนับสนุน
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NSC แก่ลูกค้า
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NSC แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 5,655,975 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 5,655,975 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
รายได้คม่าาณของงานที
บริการสำหรั่ไบด้รอบปี
บัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 5,655,975 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
ขอบเขตและปริ
รับมอบหมาย
ขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
10. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
10. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
10.
ษัท่อสนั
ฯ ได้บทสนุำสันญ
ญา บSERVICE
AGREEMENT
กับ NOMURA
(“NIHK”)บริเพื
การให้
ริการการเป็
นที่ปรึกษาทางการเงิ
นของทางINTERNATIONAL
NIHK แก่ลูกค้า (HONG KONG) LIMITED
(“NIHK”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NIHK แก่ลูกค้า
(“NIHK”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NIHK แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 964,742 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขต
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 964,742 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขต
ค่าบริการสำหรั
บรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 964,742 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขต
และปริมรายได้
าณของงานที
่ได้รับมอบหมาย
และปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
และปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
11. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการ
11. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการ
11.
บริษัทNSL
ฯ ได้แก่
ทำสั
เงินของทาง
ลูกญค้าญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินของทาง NSL แก่ลูกค้า
เงินของทาง NSL แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 987,789 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขต
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 987,789 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขต
ค่าบริการสำหรั
บรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 987,789 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขต
และปริมรายได้
าณของงานที
่ได้รับมอบหมาย
และปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
และปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
12. บริ ษ ั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญา SERVICE AGREEMENT กั บ NSL และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE.
12. บริ ษ ั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญา SERVICE AGREEMENT กั บ NSL และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE.
12.
ษ ั ท ฯ บได้ริกทารซื
ำสั ญ
ญา SERVICE
LTD. เพืบริ
่อการให้
้อขายหลั
กทรัพย์แAGREEMENT
ละงานวิจัย กั บ NSL และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE.
LTD. เพื่อการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย
LTD. เพื่อการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายได้ค่าบริการรับจาก NSL สำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 23,185,067 บาท เป็นค่าบริการตามสัญญา
คำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10 สุทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
13.

บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมรับจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์จาก INSTINET จากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์

รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 1,282,034 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ
1.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อสนับสนุนการให้บริการแนะนำลูกค้า

ค่าบริการจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 2,742,476 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขต
และปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับบริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ซึ่งมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ ได้รับบริการเครือข่ายเชื่อมสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์
ความเร็วสูงที่มีลักษณะและคุณภาพของบริการเช่นเดียวกับที่ได้รับจากผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันได้รับใน
อัตราค่าบริการที่เท่ากัน
ค่าบริการจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 2,277,896 บาท อัตราค่าบริการจ่ายนี้เป็นอัตราเดียวกับที่
จ่ายให้กับผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
3. บริษัทฯ ได้จ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ NSL สำหรับการทำการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
ค่านายหน้าจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2562 มีมูลค่ารวม 30,651 บาท ค่านายหน้าจ่ายคำนวณจากมูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

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

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

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ช้ย
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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

2. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
INSTINET PACIFIC LIMITED

3. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

ความสัมพันธ์

1. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
NOMURA INTERNATIONAL
PLC.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

ลักษณะของรายการ

1 ปี

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

14,168,063

67,100

32,421,943

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
215,703

14,582,818 ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไร
ร้อยละ 10

114,634 ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

55,659,087 ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
111,955 ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

มูลค่าของรายการ (บาท)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
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NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

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

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

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

6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

7. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
NOMURA INTERNATIONAL
PLC.

8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
INSTINET PACIFIC LIMITED

ความสัมพันธ์

5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

สัญญาให้บริการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญาให้บริการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญาการแนะนำลูกค้า
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญาการให้บริการเพื่อจัดหาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจระหว่าง
ประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

ลักษณะของรายการ

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

62,046

353,890

1,523,136

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
25,144,546

400,364 อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้า
ทั่วไป

72,495 อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้า
ทั่วไป

611,960 ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
รายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่
บริษัทฯ แนะนำ และอัตราร้อยละ
ที่กำหนดในสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้
กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน

สำหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
32,006,950 ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไร
ร้อยละ 10

มูลค่าของรายการ (บาท)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

11. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
NOMURA SINGAPORE
LIMITED

ความสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญาให้บริการเพื่อสนับสนุน
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทาง
การเงินของ NOMURA SINGAPORE
LIMITED แก่ลูกค้า
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญาให้บริการเพื่อสนับสนุน
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทาง
การเงินของ NOMURA
INTERNATIONAL (HONG KONG)
LIMITED. แก่ลูกค้า
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญาให้บริการเพื่อสนับสนุน
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทาง
การเงินของ NOMURA SECURITIES
CO., LTD. แก่ลูกค้า
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

ลักษณะของรายการ

ขึ้นอยู่กับการตกลงกันใน
แต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ขึ้นอยู่กับการตกลงกันใน
แต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ขึ้นอยู่กับการตกลงกันใน
แต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาของสัญญา

987,789

964,742

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
5,655,975

3,840,065 อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

12,314,358 อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
13,256,164 อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

มูลค่าของรายการ (บาท)

รายงานประจ�ำปี 2562
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NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
(Ultimate parent company) ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
SECURITIES SINGAPORE PTE.
LIMITED และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

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

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

กรรมการของบริษัทฯ
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
จำกัด

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

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

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

ความสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

สัญญาให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่าย
ค่าบริการ

สัญญาการให้บริการเพื่อสนับสนุน
การให้บริการแนะนำลูกค้า
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่าย
ค่าบริการ

บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมรับจาก
การผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์

สัญญาการให้บริการซื้อขาย
หลักทรัพย์และงานวิจัย
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

ลักษณะของรายการ

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

-

-

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

2,277,896

2,742,476

1,282,034

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
23,185,067

2,199,360 อัตราค่าบริการจ่ายเป็นอัตรา
เดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความ
เกี่ยวโยงกัน

- อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

731,812 เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

สำหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
22,385,521 ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไร
ร้อยละ 10 สุทธิจากรายได้ค่า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(ค่าบริการดังกล่าวได้รบั จาก NSL)

มูลค่าของรายการ (บาท)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

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

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว เป็น
กรรมการบริหารของบริษัทฯ

17. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จำกัด (มหาชน) กับ
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

ความสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

สัญญากู้เงินประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน

สัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่าย
ค่าบริการ

ลักษณะของรายการ

ไม่เกิน 100 เดือน

ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทำ
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

-

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
30,651

479 อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกันกับ
พนักงานอื่นของบริษัทฯ

สำหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
24,866 ค่านายหน้าจ่ายคำนวณจากมูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับ
ผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยว
โยงกัน

มูลค่าของรายการ (บาท)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

27

รายงานประจ�ำปี 2562

28

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

29

รายงานประจ�ำปี 2562

30

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

31

รายงานประจ�ำปี 2562

32

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

33

รายงานประจ�ำปี 2562

34

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษวััทนหลั
กทรัพธันย์ วาคม
โนมูระ 2562
พัฒ นสิ น จํากัด (มหาชน)
ณ
ที่ 31
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์

หมายเหตุ

2562

6
7
8
10
11
12
13
14

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

(หน่วย: บาท)
2561
388,056,406
29,377,403
8,347,760,863
702,610,769
88,899,381
26,520,898
83,881,699
285,106,411
9,952,213,830

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

35

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

¦·
¦´¡ธั¥rนวาคม
Ã¤¼¦³ 2562
¡´ ·  Îµ´ (¤®µ)
ณ ¬วั´น®¨´
ที่ 31
Âµ³µ¦Á· (n °)
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
(®nª¥: µ)
2561

®¤µ¥Á®»

2562

15
16
17

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

1,250,000,000
478,196,476
2,157,293,769
37,867,940
299,532,046
97,412,287
321,648,018
4,641,950,536

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

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

194,200,000
215,000,000
568,089,718
5,261,079,568
7,972,553,640

187,700,000
215,000,000
623,773,444
5,310,263,294
9,952,213,830

®¸Ê · Â¨³n ª °Áo µ °
®¸Ê · 
Á·¼¥o ¤º µµ´µ¦Á·
Áoµ®¸ÊµÎ ´®´´¸Â¨³¦· ¬´ ®¨´¦´¡¥r
Áoµ®¸Ê»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³´µºÊ° µ¥¨nª®oµ
£µ¬¸Á·Åoµo nµ¥
¦µµ¦®¸Ê¸É°°Â¨³Á·¼¥o ¤º °ºÉ
¦³¤µµ¦®¸Ê· - ¨¦³Ã¥r¦³¥³¥µª °¡´µ
®¸Ê·°ºÉ
¦ª¤®¸Ê · 
n ª °Áo µ °
»¸É°°Â¨³Îµ¦³Â¨oª
®»o µ¤´ 2,150,469,000 ®»o ¤¼¨nµ®»o ¨³ 1 µ
n ªÁ·¤¼¨nµ®»o µ¤´Â¨³®»o »ºÊ°º
ÎµÅ¦³¤
´¦¦Â¨oª - Îµ¦°µ¤®¤µ¥
- Îµ¦°´ªÉ Å
¥´Å¤nÅo´ ¦¦
¦ª¤n ª °Áo µ °
¦ª¤®¸Ê · Â¨³n ª °Áo µ °

18
19
20

21

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ n ª®¹É °µ¦Á·¸Ê

¦¦¤µ¦

36

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�ษหรั
บปีกสทรัิ้นพสุย์ดโนมู
วันทีร่ ะ31
นวาคม
บริ
ทั หลั
พัฒธันสิ
น จํากัด2562
(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

23
24, 29
25

13

2562

(หน่วย: บาท)
2561

544,721,570
368,678,836
286,473,878
74,904,982
8,686,994
1,283,466,260

730,825,750
392,348,827
367,035,287
88,116,411
6,296,860
1,584,623,135

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

651,483,597
203,289,539
88,763,445
106,221,776
317,115,233
1,366,873,590
217,749,545
(40,232,276)
177,517,269

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

37

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ษทั บหลัปีกสทรั
พัฒธันสิ
น จํากัด2562
(มหาชน)
สำบริ�หรั
ิ้นสุพดย์ วัโนมู
นทีร่ ะ31
นวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษี

(หน่วย: บาท)
2561

2562

-

(34,143)

-

6,829

-

(27,314)

19

(12,827,197)

11,541,530

13

2,565,439

(2,308,306)

(10,261,758)

9,233,224

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน) สําหรับปี

(10,261,758)

9,205,910

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

118,552,856

186,723,179

0.06

0.08

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษี

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสําหรับปี

13

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

38

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
และ
หุน้ ทุนซื้อคืน
2,133,320,850
2,133,320,850

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำงบแสดงการเปลี
�หรับปีสิ้นสุย่ นแปลงส่
ดวันทีว่ นของเจ้
31 ธันาของ
วาคม 2562

บริษัทหลักทรัพ ย์ โนมูระ พัฒ นสิ
จํากัด (มหาชน)วนของเจ้าของ
งบแสดงการเปลี
่ยนนแปลงส่

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

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

สํารอง
ตามกฎหมาย
178,800,000
8,900,000
187,700,000
215,000,000
215,000,000

สํารองทัว่ ไป
215,000,000
215,000,000

จัดสรรแล้ว

กําไรสะสม

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

ยังไม่ได้จดั สรร
897,521,441
177,517,269
9,233,224
186,750,493
(451,598,490)
(8,900,000)
623,773,444

-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุน(ตํ่ากว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
27,314
(27,314)
(27,314)
-

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

รวม
5,575,138,605
177,517,269
9,205,910
186,723,179
(451,598,490)
5,310,263,294

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

งบกระแสเงินสด

สำบริ�หรั
วันทีระ่ 31
ธันนวาคม
2562
ษทั บหลัปีกสทรัิ้นพสุย์ดโนมู
พัฒ นสิ
จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
(กําไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพนั ธ์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน

2562

(หน่วย: บาท)
2561

157,332,079

217,749,545

52,206,364
(113,264)
(637,024)
(218,172)
(721,480)
50,687,003
(59,894,725)
(286,473,878)
(1,177,811)
41,891,597

50,653,398
106,221,776
20,163,804
(50,735)
189,635
(14,019,958)
88,763,445
(65,352,871)
(367,035,287)
(1,238,294)
8,910,536

(47,119,311)

44,954,994

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

763,572,098
2,237,826,389
(13,741,485)
651,185

(400,000,000)
(196,197,057)
(1,011,419,590)
(299,532,046)
(7,052,180)
(60,303,272)
87,116,199

(2,550,000,000)
(164,787,158)
(217,977,078)
299,532,046
10,738,468
410,769,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำบริ�หรั
ิ้นสุพดย์ วัโนมู
นทีร่ ะ31พัฒธันสิ
นวาคม
ษทั บหลัปีกสทรั
น จํากัด2562
(มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับอื่น
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับ (จ่าย) สุ ทธิ จากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

2562
5,194,705
(51,859,458)
19,968,761
288,745,101
1,356,203
(50,929,374)
299,592,137

(หน่วย: บาท)
2561
14,000,020
(96,028,066)
5,678,323
377,127,713
1,063,275
(69,003,348)
643,607,376

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

1,582,615
(84,730,707)
(256,800)
(19,796,025)
196,168
(16,720,487)
35,135,078
351,151
(84,239,007)

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

(451,598,490)
(451,598,490)
107,769,879
280,286,527
388,056,406

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรั
ิ้นสุพดย์วันโนมู
ที่ ร31
วาคม
บริ
ษัทบหลัปีกสทรั
ะ พัธัฒนนสิ
น จํา2562
กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมี Nomura Holdings, Inc. เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั ฯ
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ เป็ น
ตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็ นตัวแทนสนับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน การค้า
หลักทรั พย์ การยืมและให้ยืมหลักทรั พย์ การเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ นและการลงทุ น และการจัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุ งเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีสํานักงานทั้งสิ้ น 16 แห่ งคือ
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขาในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัดอีก 15 แห่ง
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมตั ิการขอเพิกถอนหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ผ่านคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์โดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. (NAIS) ซึ่ งเป็ นคําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดในส่ วนที่มิได้ถือโดย NAIS จํานวนทั้งสิ้ น 305,809,069 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ
14.22 ของหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ในราคาเสนอซื้ อหุ ้นที่ 2.51 บาทต่อหุ ้น และเมื่อวันที่
12 ธัน วาคม 2562 ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ได้อนุ มตั ิ ก ารขอเพิก ถอนหุ ้น สามัญของบริ ษ ทั ฯออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยมีเงื่อนไขให้บริ ษทั ดําเนิ นการให้ผูจ้ ดั ทําคําเสนอซื้ อ
คือ NAIS จัดทําคําเสนอซื้อจากผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์กาํ หนดโดยมี ระยะเวลารั บซื้ อหลักทรั พย์ 45 วันทําการก่ อนที่ ตลาดหลักทรั พย์ฯจะพิจารณา
กําหนดวันเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับสําเนาคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ (แบบ 247-4) โดย NAIS ในฐานะผูท้ าํ คําเสนอ
ซื้ อเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่ งทําคําเสนอซื้ อหุ ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริ ษทั ฯที่มิได้ถือโดย NAIS
จํานวนทั้งสิ้ น 305,809,069 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.22 ของจํานวนหุ ้นที่ออกจําหน่ายได้แล้วและมีสิทธิ
ออกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท ฯที่ ร าคา 2.51 บาทต่ อ หุ ้น ซึ่ งเป็ นราคาที่ ไ ม่ ต่ าํ กว่า ราคาที่ ค าํ นวณได้ต าม
หลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ และกําหนดระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้ น 45 วันทําการตั้งแต่วนั ที่
2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563
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2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 และการแสดงรายการในงบการเงินนี้ ได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2559 เรื่ องแบบงบการเงิ นสําหรับบริ ษทั
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิน
ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทํากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการ
รับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบ
แทนที่ กิจการคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบาย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูก
ยกเลิกไป
ปั จ จุ บัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯอยู่ร ะหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที่ เ ริ่ ม นํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ปั จ จุ บัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯอยู่ร ะหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที่ เ ริ่ มนํา
มาตรฐานนี้มาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ก)

รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าจากการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้ ณ
วันที่ที่เกิดรายการ

ข)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
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ค)

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปั นผลจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ใน
การรับเงินปั นผล

ง)

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กยู้ มื โดยคํานวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง เว้นแต่
มีความไม่แน่นอนในการเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริ ษทั ฯจึงหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตาม
เกณฑ์คงค้าง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1)

ลูกหนี้ทว่ั ไปที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้

2)

ลูกหนี้ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่ งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

3)

ลูกหนี้อื่นที่มียอดค้างชําระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสื อ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544
4.2 การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
ก)

ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ข)

ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

46

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีกาํ หนดจ่ายคืน
ไม่เกิ น 3 เดื อนหรื อน้อยกว่านับจากวันได้มา และรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋ เงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ที่ ออกโดยสถาบันการเงิ นประเภทเผื่อเรี ยกและประเภทที่ มีวนั ถึ งกําหนดภายใน 3 เดื อนหรื อน้อยกว่า
และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ ของลูกค้า
บริ ษทั ฯบันทึกสิ นทรัพย์ที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั ฯเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บญ
ั ชี เงินสดและบัญชี เครดิต
บาลานซ์ รวมถึงเงินที่ลูกค้าวางเป็ นหลักประกันเพื่อการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินของบริ ษทั ฯเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะตัดรายการ
ดังกล่าวในส่ วนที่ไม่มีภาระคํ้าประกันออกทั้งด้านสิ นทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์ที่เป็ น
ของบริ ษทั ฯเท่านั้น
4.5 การยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ฯให้บริ การในฐานะเป็ นตัวแทนหรื อเข้า
เป็ นคู่สัญญากับผูย้ มื และผูใ้ ห้ยมื หลักทรัพย์ บริ ษทั ฯบันทึกบัญชีรับรู ้ภาระที่ตอ้ งส่ งคืนหลักทรัพย์ที่ยมื มาซึ่ง
ได้นําไปให้ยืมต่ อเป็ นเจ้าหนี้ หุ้น ยืม และบัน ทึ ก บัญชี ห ลัก ทรั พย์ซ่ ึ งนําไปให้ลูก ค้ายืมต่ อเป็ นลู ก หนี้ ยืม
หลักทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยคํานวณจากราคาปิ ด ณ วันสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริ ษทั ฯจะปรับปรุ งบัญชี เจ้าหนี้ หุ้นยืมที่บริ ษทั นําหลักทรัพย์ที่ยืมมาไปขายต่อ โดยคํานวณจากราคาเสนอ
ขายล่าสุ ด ณ วันสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ดังกล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯบันทึกเงินสดที่นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันในบัญชีลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันและเงินสด
รับจากคู่สญ
ั ญาบันทึกในบัญชีเจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยมื หลักทรัพย์บนั ทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
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4.6 เงินลงทุน
ก)

เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ พื่ อค้า แสดงตามมู ล ค่ ายุติ ธรรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ข)

เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้เป็ นกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในส่ วนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้จาํ หน่ าย
หลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชี
ส่ วนเกิน/ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่งจํานวนที่ตดั จําหน่ายนี้จะแสดงเป็ น
รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงตามราคาทุน
สุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

จ)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทํา
การสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ถือพื้นฐานจาก
การคํานวณอัตราผลตอบแทนหรื อราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

ฉ)

บริ ษทั ฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) ไว้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมี
สิ่ งบ่งชี้ถึงการด้อยค่า

ช)

บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหรื อวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน และ
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ซ)

ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

4.7 ลูกหนี/้ เจ้ าหนีส้ ํ านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้/เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุ ทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีที่เกิด
จากการชําระราคาซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าผ่านสํานักหักบัญชี ทั้งนี้ รวมถึงเงินที่ได้
นําไปวางเป็ นประกันกับสํานักหักบัญชี ในการทําธุ รกรรมอนุ พนั ธ์ และยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ /เจ้าหนี้ บริ ษทั
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิ ดจากการชําระราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์
ต่างประเทศ
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4.8 ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า และการตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุ ทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และบวกดอกเบี้ยค้างรับ
ทั้งนี้ ลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์ให้รวมถึ งลูกหนี้ ที่ซ้ื อขายหลักทรั พย์ด้วยเงิ นสด ลู กหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมเพื่อซื้ อ
หลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซ้ื อนั้นมาวางเป็ นประกัน ลูกหนี้ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
ลูกหนี้ ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่นาํ ไปวางเป็ นประกันกับเจ้าหนี้หุ้นยืมหรื อสํานักหักบัญชี และ
รวมถึงลูกหนี้ อื่น เช่น ลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดที่ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี ประนอมหนี้หรื อผ่อนชําระ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้ แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ ยงในการ
เรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกัน
ไม่เพียงพอและ/หรื อมีโอกาสที่ได้รับชําระคืนไม่ครบ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้ และการตั้ง
สํารองตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมายถึง
(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชําระหนี้และบริ ษทั ฯได้
ดําเนินการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
(2) มูลหนี้ส่วนที่บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาปลดหนี้ให้

ข)

มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่ วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้
(1) ลูกหนี้ทว่ั ไป และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจนและ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด

ค)

มู ลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึ ง มูลหนี้ ส่วนที่ ไม่สูงเกิ นกว่าหลักประกัน ของลู กหนี้ ที่ เ ข้า
ลักษณะตาม ข)

โดยบริ ษทั ฯตัดจําหน่ายลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญออกจากบัญชีทนั ทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญใน
อัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยทั้งจํานวนบวกส่ วนเพิ่มจากการประเมินสถานะและ
ความเสี่ ยงในการรับชําระของลูกหนี้ เฉพาะราย ซึ่ งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสื อที่ กธ.33/2543 ลงวันที่
25 สิ งหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมตามหนังสื อที่ กธ.5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544
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4.9 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์
(ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคารชุด
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่า
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

20
12
3, 5, 6
5, 6
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับงานระหว่างติดตั้ง
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ าย กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ (ผลต่าง
ระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู ้ใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนและค่าตัดจําหน่ าย
บริ ษ ทั ฯบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ มแรกของสิ น ทรั พย์ไ ม่ มีตวั ตนตามราคาทุ น ภายหลังการรั บรู ้ รายการเริ่ ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯตัด จํา หน่ า ยสิ น ทรั พย์ไ ม่ มีตวั ตนที่ มี อายุก ารให้ป ระโยชน์ จ าํ กัด อย่า งมี ระบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั
อาจเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
4.11 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั
ภาษีน้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
4.12 สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งถือตามราคาประเมินล่าสุ ดหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
4.13 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุ ก วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ทั ฯจะทําการประเมิ น การด้อยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ห ากมี ข้อ บ่ ง ชี้ ว่า
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วอาจด้อ ยค่ า บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ข าดทุ น จากการด้อ ยค่ า เมื่ อ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
จากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความ
เสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่
กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจําลองการประเมิน
มูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ าย
สิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนั้น ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ที่ รั บ รู ้ ใ นงวดก่ อนได้ห มดไปหรื อ ลดลง บริ ษ ทั ฯจะประมาณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ
บริ ษทั ฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ ไปยังส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที
4.14 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลามาต่อมาเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ ง
ตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลาการ
กูย้ มื
4.15 เจ้ าหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า
เจ้าหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขายล่ว งหน้า หมายถึ ง ภาระของบริ ษทั ฯจากการประกอบธุ รกิ จ
หลัก ทรั พ ย์แ ละธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้า ที่ มี ต่ อ บุ ค คลภายนอก เช่ น ยอดดุ ล สุ ท ธิ เ จ้า หนี้ ลู ก ค้า ซื้ อ
หลักทรัพย์ดว้ ยเงิ นสด ภาระที่ตอ้ งส่ งมอบหลักทรัพย์เนื่ องจากการขายชอร์ ตหรื อการยืมหลักทรัพย์ และ
ภาระที่ตอ้ งส่ งคืนทรัพย์สินที่บริ ษทั ฯถือไว้เพื่อเป็ นการประกันการให้ยมื หลักทรัพย์
4.16 ตราสารหนีท้ ี่ออก
ตราสารหนี้ที่ออกรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาตราสารหนี้ที่ออกวัด
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูล
ค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
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4.18 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทน
จูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
4.19 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ ท่ี เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.20 ผลประโยชน์ พนักงาน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และวันลาพักร้อนเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ

ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ าย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ

ค)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั ฯมี ภาระสําหรั บเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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4.21 ตราสารอนุพนั ธ์ - สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ลู กหนี้ และเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกิ นหรื อส่ วนลดที่ เกิ ดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ ายด้วยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญา
4.22 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้วและมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมู ลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่ นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์ห รื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจํา
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี้อาจส่ งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ มีดงั นี้

5.1 ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้
จากความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นฝ่ ายบริ หารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ น้ ันมีปัญหาในการจ่ายชําระคืน โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ แต่ละราย
ความน่าจะเป็ นของการผิดนัดและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ คํ้าประกัน
5.2 ค่าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีขอ้ บ่งชี้ของการ
ด้อยค่าเกิดขึ้น ซึ่งการที่จะระบุวา่ เงินลงทุนมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนโดยการวิเคราะห์สถานะของเงินลงทุนแต่ละรายการ
5.3 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะมี
กํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห าร
จําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.4 การรับรู้และการตัดรายการสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
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5.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดัง กล่ าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจํา ลองการประเมิ น มู ลค่ า ซึ่ ง ตัว แปรที่ ใ ช้ใ นแบบจําลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
กับตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการคํานวณ อาจมี ผลกระทบต่ อมู ลค่ ายุติ ธรรม และการเปิ ดเผยลําดับชั้น ของมู ล ค่ า
ยุติธรรม
5.6 อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการ
นี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับสิ นทรัพย์น้ นั
5.7 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงานและอัตราการมรณะ เป็ นต้น
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
ตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเผือ่ เรี ยก
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: เงินฝากในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

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

(หน่วย: บาท)
2561
68,000
1,108,210,434
322,000,000
1,430,278,434
(1,042,222,028)
388,056,406

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

7.

7,588,806

550,640

ลูกหนีส้ ํ านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
2562
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศ
รวมลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
หัก: ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

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

(หน่วย: บาท)
2561
60,739,930
60,739,930
(31,362,527)
29,377,403
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8.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า
2562
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
2561

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

1,587,809,217
5,602,956,803
643,489,847
487,100,192
113,967,095
8,435,323,154
25,232,010
(113,192,517)
8,347,362,647

714,825
714,825
6,760,893,909

398,216
398,216
8,347,760,863

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็ นจํานวน
เงินประมาณ 113 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 113 ล้านบาท)
8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯได้จาํ แนกลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ ยค้างรับตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่ งลูกหนี้ จดั ชั้นสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม
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มูลหนี้
6,760,627
106,489
6,857
6,873,973

2562
ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญที่ต้งั ไว้
(106,222)
(6,857)
(113,079)

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
6,760,627
267
6,760,894
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(หน่วย: พันบาท)

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
8,346,962
107,021
6,971
8,460,954

2561
ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญที่ต้ งั ไว้
(106,222)
(6,971)
(113,193)

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
8,346,962
799
8,347,761

8.3 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับคําสั่งจากส่ วนราชการให้อายัดหลักประกันทั้งหมดของลูกหนี้
บัญชีเงินให้กูย้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์รายหนึ่ ง และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับคําสั่งจากส่ วน
ราชการดังกล่าวให้ยกเลิ กการอายัดหุ ้นหลักประกันบางส่ วน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ ราย
ดังกล่าวมียอดหนี้คงค้างประมาณ 106 ล้านบาท โดยมีหลักประกันรวมประมาณ 209 ล้านบาท ประกอบด้วย
หลักทรัพย์หลักประกันมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 124 ล้านบาท และเงินฝาก
ที่ติดภาระผูกพันจํานวน 85 ล้านบาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ซึ่งยังคงอยูภ่ ายใต้
คําสั่งอายัดทั้งจํานวน โดยบริ ษทั ฯ จัดประเภทบัญชีดงั กล่าวเป็ นมูลหนี้ช้ นั ตํ่ากว่ามาตรฐานและตั้งสํารองค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจํานวน 106 ล้านบาทสําหรับกรณี น้ ี ไว้ในบัญชี บริ ษทั ฯเชื่อว่าสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญที่ต้ งั ไว้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ยื่นฟ้องลูกหนี้ เป็ นคดีแพ่งเรี ยกให้ชาํ ระหนี้
เต็มจํานวน ส่ วนลูกหนี้ยนื่ คําให้การและฟ้องแย้งว่า บริ ษทั ฯไม่มีอาํ นาจฟ้อง และเรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯ ชดใช้
ค่าเสี ยหาย อย่างไรก็ดีฝ่ายบริ หาร โดยความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายเห็นว่า บริ ษทั ฯ สามารถต่อสู ้คดีได้ใน
ประเด็นนี้ และคําฟ้ องแย้งไม่มีมูลเพียงพอ โอกาสที่จะเกิดความเสี ยหายเพิ่มเติมน้อยมาก โดยเมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2562 ศาลได้มีคาํ สั่งไม่รับฟ้ องแย้งบางส่ วนของลูกหนี้ ซึ่ งลูกหนี้ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาํ สั่ง
ดังกล่าว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ยื่นคําร้ องขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดหลักทรั พย์ที่เป็ นหลักประกัน
ดังกล่าวซึ่ งเป็ นการใช้สิทธิ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง ซึ่งเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2562 ศาลชั้นต้นในคดีแพ่งที่บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ เป็ นผูค้ ดั ค้านขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดหลักประกัน
ของลูกหนี้ รายดังกล่าว ได้มีคาํ พิพากษามีสาระสําคัญว่า บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตามที่ ได้รับ
ใบอนุญาตโดยสุ จริ ต ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดในการให้กูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์แก่ลูกหนี้ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่และประกอบธุรกิจโดยสุ จริ ตและระมัดระวังเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
กับการกระทําที่ฝ่าฝื นต่อกฎหมายของลูกหนี้รายดังกล่าว สิ ทธิของบริ ษทั ฯ จึงควรได้รับการรับรองและการ
คุม้ ครองตามกฎหมาย จึงพิพากษาให้คุม้ ครองสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 52 วรรค 1 โดยให้บริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ บงั คับขายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหลักประกัน
ในบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของลูกหนี้ รายดังกล่าว และนําเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์มาชําระหนี้ ของ
ลูกหนี้ที่มีตามสัญญากูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ หากมีเงินเหลือให้ตกเป็ นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 วรรค 1 อย่างไรก็ดีต่อมาศาลชั้นต้นในคดีน้ ี ได้มี
คําสั่งลงวันที่ 13 มกราคม 2563 ให้ยึดอายัดหลักทรัพย์รายการดังกล่าวพร้อมดอกผลไว้ชว่ั คราวจนกว่าศาล
จะมีคาํ สั่งเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวยังไม่ถึงที่สุด โดยคู่ความฝ่ ายที่ไม่เห็นด้วยกับ
คําพิพากษา สามารถยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาดังกล่าว ได้ เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนในการได้รับชําระ
หนี้ บริ ษทั จึงเห็นควรคงสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้ดงั เดิม
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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8.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันจํานวนประมาณ 397 ล้านบาท เป็ นเงินสดที่บริ ษทั ฯ
วางเป็ นประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ที่ยมื มามีจาํ นวนประมาณ 360 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 643 ล้านบาท และ 588 ล้านบาท ตามลําดับ)
8.5 ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
113,193
6,971
(114)
106,222
113,079
113,193

ยอดต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ยอดปลายปี

9.

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ / หนีส้ ิ นตราสารอนุพนั ธ์
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อค้ า
ฟิ วเจอร์ส(1)
รวม
(1)

-

-

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
162,565,900
162,565,900

สัญญาฟิ วเจอร์ สมีการชําระราคาแบบส่ วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสิ นทรัพย์อา้ งอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่ งมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาฟิ วเจอร์ ส ณ วันสิ้ นปี บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ สํานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: มูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ มีจาํ นวน 8 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลําดับ

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อค้ า
ฟิ วเจอร์ส(1)
รวม
(1)
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-

-

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
213,710,450
213,710,450

สัญญาฟิ วเจอร์ สมีการชําระราคาแบบส่ วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสิ นทรัพย์อา้ งอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่ งมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาฟิ วเจอร์ ส ณ วันสิ้ นปี บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ สํานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: มูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ มีจาํ นวน 11 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลําดับ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

10. เงินลงทุน
10.1 จําแนกตามประเภทของการลงทุน
(หน่วย: บาท)
2562
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่าย
ยุติธรรม
หลักทรั พย์ เพือ่ ค้ า
ตราสารทุนจดทะเบียน
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
ตราสารทุนจดทะเบียน - สุ ทธิ
ตราสารหนี้
บวก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
ตราสารหนี้ - สุ ทธิ
หลักทรัพย์เพื่อค้า - สุ ทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
รวม
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาด
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

82,100,400
633,600
82,734,000
82,734,000

82,734,000
82,734,000
-

2561
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่าย
ยุติธรรม
107,847,890
(6,528,890)
101,319,000
499,975,055
4,495
499,979,550
601,298,550

84,713,472
2,048,485,363
2,133,198,835
(2,039,319,929)
93,878,906

84,286,881
2,935,444,486
3,019,731,367
(2,923,647,816)
96,083,551

14,863,140
(9,223,592)
5,639,548
182,252,454

14,452,260
(9,223,592)
5,228,668
702,610,769

101,319,000
101,319,000
499,979,550
499,979,550

61
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10.2 เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ยกตามอายุคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดจําแนกตาม
อายุคงเหลือของสัญญาได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2562
ภายใน 1 ปี
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกําหนด

ครบกําหนด
1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

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

-

-

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

93,878,906

-

-

93,878,906
(หน่วย: บาท)

2561
ภายใน 1 ปี
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกําหนด

ครบกําหนด
1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

84,286,881
2,935,444,486
(2,923,647,816)

-

-

84,286,881
2,935,444,486
(2,923,647,816)

96,083,551

-

-

96,083,551

10.3 องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุน (ตํ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ยอดยกมาต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี จาก
การตีราคา
การขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

62

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
27,314
-

16,592
(50,735)
6,829
-
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11. อาคารและอุปกรณ์

อาคารชุด

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
22,704,701
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/โอนออก
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
22,704,701
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
18,441,571
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วน
ที่จาํ หน่าย/ ตัดจําหน่าย
18,441,571
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
4,263,130
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

อาคารชุด

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
22,704,701
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/โอนออก
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
22,704,701
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
18,441,571
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วน
ที่จาํ หน่าย/ ตัดจําหน่าย
18,441,571
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
4,263,130
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
งานระหว่าง
สํานักงาน
และติดตั้ง
ยานพาหนะ
ติดตั้ง

(หน่วย: บาท)

รวม

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

266,488,620
33,118,858

143,166,474
9,691,626

9,079,155
3,076,408

-

437,175,820
45,886,892

(26,667)
299,580,811

152,858,100

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

-

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

43,158,312

15,201,381

13,741,141

-

76,363,964
45,886,892

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
งานระหว่าง
สํานักงาน
และติดตั้ง
ยานพาหนะ
ติดตั้ง

(หน่วย: บาท)

รวม

304,160,567
2,460,712
9,075,269
(6,950,978)
308,745,570

164,323,178
907,092
3,435,952
(1,870,238)
166,795,984

23,911,946
3,917,000
27,828,946

12,511,221
(12,511,221)
-

515,100,392
19,796,025
(8,821,216)
526,075,201

240,047,222
33,385,282

135,333,135
9,324,868

5,888,051
3,191,104

-

399,709,979
45,901,254

(6,943,884)
266,488,620

(1,491,529)
143,166,474

9,079,155

-

(8,435,413)
437,175,820

42,256,950

23,629,510

18,749,791

-

88,899,381
45,901,254

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดย
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 387 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2561 : 336 ล้านบาท)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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12. สิ นทรัพย์ไม่ มตี ัวตน

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

(หน่วย: บาท)

อายุการตัด
จําหน่ายคงเหลือ
0 - 4.92 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

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

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น/
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

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

อายุการตัด
จําหน่ายคงเหลือ
0 - 4.92 ปี

ยอดยกมา
ต้นปี
23,441,165
5,592,658
29,033,823
(16,106,395)
12,927,428

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น/
จําหน่าย/ ยอดคงเหลือ
โอนเข้า
ตัดจําหน่าย โอนออก
ปลายปี
7,286,689
30,727,854
16,257,882
- (6,273,443) 15,577,097
23,544,571
- (6,273,443) 46,304,951
- (3,677,658)
- (19,784,053)
23,544,571 (3,677,658) (6,273,443) 26,520,898
3,677,658

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

13. สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

64

27,301,107
(18)

53,615,494
38,520

1,216,376
28,517,465

(13,421,738)
40,232,276
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

(6,829)

(2,565,439)
(2,565,439)

2,308,306
2,301,477

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้

157,332,079

217,749,545

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม

ร้อยละ 20
31,466,416
(18)

ร้อยละ 20
43,549,909
38,520

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

448,645
(210,724)
(3,594,074)
(3,356,153)
40,232,276

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์รอการขาย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ/สํารองลูกหนี้อื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
2561

1,844,719
5,570,240
22,630,730
29,015,780
19,473,927
7,390,358
85,925,754

1,844,719
5,570,240
22,653,383
19,482,457
23,650,751
12,555,956
85,757,506

(694,992)
(694,992)
85,230,762

(1,875,807)
(1,875,807)
83,881,699

2562
56,292,388
92,426,210
35,678,755
18,614,078

(หน่วย: บาท)
2561
56,443,744
81,528,478
48,393,536
18,547,936

14. สิ นทรัพย์อื่น

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบการชําระราคา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจํา
สิ นทรัพย์รอการขาย
(สุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่าจํานวนประมาณ 28 ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินประกันการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น
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15,000,000
1,318,131
5,000,000
42,769,787
6,662,261
273,761,610

15,000,000
8,463,720
5,000,000
46,055,929
5,673,068
285,106,411
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15. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นเป็ นเงิ นกู้ยืมในประเทศ โดยสามารถ
จําแนกได้ดงั นี้

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.708 - 1.925
1.844

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.950 - 2.300
1.844

2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกําหนดชําระ
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
750,000
-

100,000
850,000

-

2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกําหนดชําระ
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
200,000
750,000
200,000

200,000
950,000

100,000
100,000

(หน่วย: พันบาท)

รวม
750,000
100,000
850,000
(หน่วย: พันบาท)

รวม
950,000
300,000
1,250,000

การเปลี่ ยนแปลงของบัญชี เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นประเภทเงิ นกู้ยืมจากธนาคารสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือปลายปี

2562
300,000
(200,000)
100,000

(หน่วย: พันบาท)
2561
1,100,000
(800,000)
300,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ ืมดังกล่าวข้างต้นจํานวน 100 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 300 ล้านบาท) เป็ น
เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นภายใน 3 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา คิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละคงที่ต่อปี และมีกาํ หนดจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงในสัญญา ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมดังกล่าวได้
กําหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาหรื อจากการจ่ายชําระคืน
เงินกูย้ มื ก่อนครบกําหนดซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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16. เจ้ าหนีส้ ํ านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: บาท)
2561

2562
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศ

280,901,949
751,215
346,255
281,999,419

เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

17. เจ้ าหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า

(หน่วย: บาท)
2561

2562
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

477,419,298
777,178
478,196,476

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

1,058,364,344
506,421,459
588,335,692
2,153,121,495
3,149,500
2,156,270,995

45,300
45,300
1,152,014,681

1,022,774
1,022,774
2,157,293,769

18. ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยืมอื่น
(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย/
ส่วนลด ต่อปี
(ร้อยละ)
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
(มูลค่าหน้าตัว๋ 300 ล้านบาท และ
ไม่มีดอกเบี้ยหน้าตัว๋ )
รวม

68

1.64

31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่
จะครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

299,532,046
299,532,046

-

-

รวม

299,532,046
299,532,046

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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19. ประมาณการหนีส้ ิ น - ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
97,412,287
100,043,281
6,465,306
33,088,969
2,337,322

6,693,140
2,217,396

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

1,844,839
(6,354,479)
(7,031,890)
97,412,287

เมื ่อ วัน ที ่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติคุ ม้ ครองแรงงาน (ฉบับ ที ่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศลงใน
ราชกิจ จานุเ บกษา ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่ า ชดเชยเพิ่มเติ มกรณี นายจ้า งเลิ ก จ้า ง สํา หรั บลู ก จ้า งซึ่ ง ทํา งาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั มีหนี้ สินสํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท บริ ษทั ฯ บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้
ต้นทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของปี ปั จจุบนั
บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวนประมาณ 13
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 12.63 ปี

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
อัตราคิดลดเฉลี่ย
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

2562
ร้อยละ 1.6 ต่อปี
ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 32 ต่อปี
ขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน

2561
ร้อยละ 2.4 ต่อปี
ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 32 ต่อปี
ขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2562
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

เพิ่มขึ้น 0.5%
(5.3)
5.9

2561
ลดลง 0.5%
5.7
(5.5)

เพิ่มขึ้น 0.5%
(4.1)
4.0

2562
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น 10%
(4.4)

ลดลง 0.5%
4.4
(3.7)
(หน่วย: ล้านบาท)
2561

ลดลง 10%
4.7

เพิ่มขึ้น 10%
(2.9)

ลดลง 10%
3.1

2562
105,657,391
3,849,017
45,781,773
112,853,235
268,141,416

(หน่วย: บาท)
2561
132,339,173
4,641,153
35,923,458
148,744,234
321,648,018

20. หนีส้ ิ นอื่น

ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

70
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21. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ทั ฯจัด สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี จํานวน 6.5 ล้านบาท เป็ นทุ น สํารองตาม
กฎหมาย (31 ธันวาคม 2561: 8.9 ล้านบาท)
22. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯคื อ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
23. รายได้ ค่านายหน้ า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมรายได้ค่านายหน้า

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
485,373,894
657,953,730
59,347,676
72,872,020
544,721,570
730,825,750

24. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
การสนับสนุนธุรกิจ
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
40,736,621
36,377,355
6,471,019
3,800,000
205,199,897
44,324,714
70,106,181
1,840,404
368,678,836

220,987,513
31,583,511
98,385,876
1,214,572
392,348,827
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25. กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

ขาดทุนจากเงินลงทุน
กําไรจากตราสารอนุพนั ธ์
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวมกําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(9,283,309)
(10,852,018)
24,293,566
33,615,558
59,894,725
65,352,871
74,904,982
88,116,411

26. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน และเงิน
ที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงิน 27.5 ล้านบาท (2561: 27.1 ล้านบาท)
นอกจากการจ่ ายเงิ นสมทบเข้าเงิ นกองทุนตามปกติ แล้ว บริ ษทั ฯยังได้ต้ งั สํารองเพื่อจ่ ายสมทบเพิ่มเติม
สําหรับพนักงานที่ทาํ งานกับบริ ษทั ฯครบ 5 ปี และ 10 ปี อีกจํานวนหนึ่ง เงินสํารองเพื่อจ่ายสมทบเพิ่มเติมนี้
มิได้จดั ตั้งเป็ นเงินกองทุน และจะสมทบให้กบั พนักงานที่เข้าทํางานกับบริ ษทั ฯก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2529
เท่านั้น หนี้สินดังกล่าวได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของรายการหนี้สินอื่นแล้ว
27. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํา นวน
หุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักที่ ออกจําหน่ ายอยู่ในระหว่างปี
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28. เงินปันผล
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

จํานวนเงินปันผล
ที่ประกาศจ่าย
(ล้านบาท)
168

452

เงินปันผลที่
ประกาศจ่ายต่อหุน้
(บาท)
0.078
(จากจํานวนหุน้ สามัญ
2,150,469,000 หุน้
มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
0.21
(จากจํานวนหุน้ สามัญ
2,150,469,000 หุน้
มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
Nomura Holdings, Inc.
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co., Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Instinet Pacific Limited
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด

ความสั มพันธ์
บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

รายการธุ รกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการที่มีสาระสําคัญสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายการที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี
รายได้ค่านายหน้า
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
- กรรมการ

(หน่วย : บาท)
นโยบายการกําหนดราคา
(สําหรับปี 2562)

215,703
32,421,943
67,100

111,955
55,659,087
114,634

อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การสนับสนุนธุรกิจ
- Nomura Singapore Limited
14,168,063

14,582,818

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรากําไรร้อยละ 10

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การงานวาณิ ชธนกิจ
ระหว่างประเทศ
- Nomura Singapore Limited

25,144,546

32,006,950

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรากําไรร้อยละ 10

1,523,136

611,960

คํานวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริ งของลูกค้าที่
บริ ษทั ฯแนะนํา และอัตราร้อยละที่กาํ หนด
ในสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจที่มี
ลักษณะเดียวกัน

353,890
62,046

72,495
400,364

อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

5,655,975

13,256,164

- Nomura International (Hong Kong) Limited

964,742

12,314,358

- Nomura Singapore Limited

987,789

3,840,065

23,185,067

22,385,521

1,282,034

731,812

ค่าธรรมเนียมรับจากการแนะนําลูกค้า
- Nomura Singapore Limited

ค่าธรรมเนียมรับจากการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การอื่น ๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การซื้อขาย
หลักทรัพย์และงานวิจยั
- Nomura Singapore Limited

ค่าธรรมเนียมรับจากการผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited

74

อัตราที่กาํ หนดจากขอบเขตและปริ มาณของ
งานที่ได้รับมอบหมาย
อัตราที่กาํ หนดจากขอบเขตและปริ มาณของ
งานที่ได้รับมอบหมาย
อัตราที่กาํ หนดจากขอบเขตและปริ มาณของ
งานที่ได้รับมอบหมาย

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรากําไรร้อยละ 10
สุ ทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์
อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
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(หน่วย : บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(สําหรับปี 2562)

รายการที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี (ต่ อ)
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการให้บริ การอื่นๆ
- Nomura Singapore Limited

2,742,476

-

ค่าบริ การเชื่อมต่อเครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด

2,277,896

2,199,360

30,651

24,866

คํานวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และ
อัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับผู ้
ให้บริ การทัว่ ไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

-

479

อัตราเดียวกันกับพนักงานอื่นของบริ ษทั ฯ

ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
- Nomura Singapore Limited

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
- กรรมการ

อัตราที่กาํ หนดจากขอบเขตและปริ มาณของ
งานที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเดียวกับลูกค้าทัว่ ไปที่ไม่มีความ
เกี่ยวโยงกัน

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงภายใต้รายการดังต่อไปนี้
2562
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ
- Nomura Singapore Limited
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื่น - อื่นๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Nomura Holdings, Inc.
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
เจ้าหนี้อื่น - อื่น ๆ
- บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด

(หน่วย: บาท)
2561

257,583,698

296,850,749

23,792,192

36,543,629

30,630
1,000

2,350
3,000

466,600
4,943

564,781
-

19,457,538

361,167,552

184,064

-

34
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ค่าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
81,640,527
98,885,666
5,853,822
5,472,120
87,494,349
104,357,786

30. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริ การ บริ ษทั ฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงาน ดังนี้
-

ส่ วนงานธุ รกิจหลักทรัพย์ เป็ นส่ วนงานที่เป็ นนายหน้าในการซื้ อขายหลักทรัพย์ นายหน้าในการซื้ อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

-

ส่ วนงานวาณิ ชธนกิจ เป็ นส่ วนงานให้บริ การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
และธุรกรรมที่ปรึ กษาทางการเงิน

-

ส่ วนงานด้านตราสารหนี้ เป็ นส่ วนงานให้บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายตราสารหนี้

-

ส่ วนงานอื่น เป็ นส่ วนงานสนับสนุนและบริ หารจัดการ

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
ดอกเบี้ยเงินให้กูย้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ภาษีเงินได้

ส่ วนงานธุรกิจ
หลักทรัพย์
2562
2561
825
1,002
122

228

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่ วนงานด้าน
ส่ วนงานวาณิ ชธนกิจ
ตราสารหนี้
ส่ วนงานอื่น
2562
2561
2562
2561
2562
2561
47
90
29
24
17
21
(3)

25

7

10

7

10

กําไรสําหรับปี

รวม
2562
918

2561
1,137

133

273

286

367

71
9
(51)

75
6
(89)

(290)
(29)
129

(308)
(106)
(40)
178

(หน่วย : ล้านบาท)
ส่ วนงานธุรกิจ
หลักทรัพย์
2562
2561
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

ส่ วนงานวาณิ ชธนกิจ
2562
2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส่ วนงานด้าน
ตราสารหนี้
2562
2561

ส่ วนงานอื่น
2562
2561

รวม
2562
76
7,897
7,973

2561
89
9,863
9,952

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษ ทั ฯดํา เนิ น ธุ รกิ จ ในเขตภู มิศาสตร์ เ ดี ย วคื อ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้แ ละสิ น ทรั พ ย์ที่แ สดงอยู่ใ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
31.1 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสํานักงานและยานพาหนะ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
โดยจะถึงกําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแต่วนั สิ้ นปี ดังนี้
2562
ภายในหนึ่งปี
ตั้งแต่ 1 - 2 ปี
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

56
21
3

(หน่วย: ล้านบาท)
2561
57
46
16

31.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่ งต้องจ่ายให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวนคงที่ที่กาํ หนดไว้ อัตราร้อยละของมูลค่าการซื้ อขายและ/หรื ออัตราร้อยละ
ของมูลค่าการชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็ นรายเดือน
31.3 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากับบริ ษทั
ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวน
เงินคงที่ที่กาํ หนดไว้ และ/หรื อเป็ นอัตราต่อสัญญาสําหรับการซื้อหรื อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
31.4 บริ ษัท ฯมี ภ าระผู ก พัน ที่ จ ะต้อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ให้ กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคํานวณตามประกาศของสํานักคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่าํ กว่า 25,000 บาทต่อปี แต่ไม่
เกิน 10,000,000 บาทต่อปี
31.5 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้กบั สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคํานวณจากจํานวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตรา
สัญญาละ 0.10 บาท และในอัตราสัญญาละ 0.01 บาทสําหรับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงราคาหุ น้ รายตัว
(Single stock futures) ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมโดยรวมจะต้องไม่ต่าํ กว่า 25,000 บาท
ต่อปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี
31.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 12 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการซื้อเครื่ องใช้สาํ นักงานและซอฟแวร์
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32. เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทาํ ให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ งและหนี้ สินทาง
การเงินหรื อตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมี เครื่ องมื อทางการเงิ นที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ /เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้ /เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินให้กูย้ มื แก่พนักงาน และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
32.2 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม
ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้
สิ นเชื่อของบริ ษทั ฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย
จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
32.3 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่มีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญจําแนกตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยได้ดงั นี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

79

รายงานประจ�ำปี 2562

มีอตั รา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

80

อัตราดอกเบี้ย
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่

รวม

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 - 5.06
0.38 - 1.75
-

-

850

-

-

850

-

1.71 - 1.93

-

-

-

282

282

-

-

-

360

-

789

1,149

-

2.50

มีอตั รา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

2562
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงิน
มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลาคงเหลือก่อน
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ไม่มี
หรื อวันครบกําหนดสัญญา
ดอกเบี้ย
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)

2561
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงิน
มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลาคงเหลือก่อน
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ไม่มี
หรื อวันครบกําหนดสัญญา
ดอกเบี้ย
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่

รวม

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

384

-

-

4

388

0.05 - 1.25

-

-

-

-

29

29

-

-

5,709
56

487
596
-

1
-

2,239
107
-

8,436
703
56

5.06 - 6.06
1.50

3.50 - 5.06
0.38 - 2.30
-

-

1,150

100

-

1,250

-

1.84 - 2.30

-

-

-

478

478

-

-

-

588
300

-

1,566
-

2,154
300

-

2.50
1.60
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32.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากที่บริ ษทั ฯไม่
สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและหรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทัน
ต่อเวลาที่บริ ษทั ฯจะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด
วันที่ ที่ ครบกําหนดของเครื่ องมื อทางการเงิ นนับจากวันที่ ในงบการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

2562
ยอดคงเหลือของเครื่ 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
(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

2561
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงิน
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ไม่มีกาํ หนด

รวม

388
-

29

-

-

-

388
29

1,131
102
-

1,613
596
1

1
6

49

5,603
5
-

8,348
703
56

200
-

950
478

100
-

-

-

1,250
478

1,095
-

1,062
300

-

-

-

2,157
300

40

81
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32.5 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการ
เงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน

เยนญี่ปุ่น
เหรี ยญฮ่องกง
เหรี ยญสิ งคโปร์
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
ปอนด์สหราชอาณาจักร
ยูโร
ดอลล่าร์แคนนาดา
กีบลาว
เปโซฟิ ลิปปิ นส์

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

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

หนี้สินทางการเงิน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

55
234
7
57
1
1
865,880
-

638
17
1,740

-

(หน่วย: พันหน่วย)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
0.2759
0.2931
3.8732
4.1416
22.3245
23.6943
30.1540
32.4498
21.0492
22.8411
39.5217
41.0667
30.9530
37.1252
23.0483
23.8186
0.0034
0.0038
0.5946
0.6183

32.6 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนหรื อหุ ้นทุน เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อ
มูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน

82
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33. มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2562
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ 1
หนีส้ ิ นที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ 1
1

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

82,734
-

-

-

82,734
-

-

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ - ฟิ วเจอร์ ส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี จาํ นวน 8 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งบันทึกรวมอยูใ่ น “ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์” ใช้ขอ้ มูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

2561
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ 1
หนีส้ ิ นที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ 1
1

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

101,319
-

499,980
-

-

101,319
499,980
-

-

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ - ฟิ วเจอร์ ส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี จาํ นวน 11 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งบันทึกรวมอยูใ่ น “ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์” ใช้ขอ้ มูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

83

รายงานประจ�ำปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนและ
ต้องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

มูลค่าตามบัญชี
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน

526
35
6,761
100
56

526
35
6,761
100
44

526
85
-

หนีส้ ิ นทางการเงินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

850
282
1,152

850
282
1,152

-

35
6,761
9
-

รวม

6
44

850
282
1,152
(หน่วย: ล้านบาท)

2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

มูลค่าตามบัญชี

ระดับ 3

ระดับ 3

สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน

388
29
8,348
101
56

388
29
8,348
101
45

388
84
-

29
8,348
12
-

5
45

หนีส้ ิ นทางการเงินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น

1,250
478
2,157
300

1,250
478
2,157
300

-

1,250
478
2,157
300

-
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เทคนิคการประมาณการมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ก)

สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ สาํ นักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์ และเจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข)

เงินลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คาํ นวณโดย
ใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยหรื อตลาดอื่น กรณี ที่เป็ นเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ

ค)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนคํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่ วยลงทุนที่
ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน กรณี ที่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีอยูใ่ นความต้องการของตลาด
คํานวณโดยใช้สินทรัพย์สุทธิ

ง)

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมแก่พนักงาน ประมาณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยตลาดปั จจุบนั ของเงินให้สินเชื่อประเภทที่ใกล้เคียงกัน

จ)

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ มื อื่นที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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สำ�นักงานสาขา วิภาวดีรังสิต:

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

สำ�นักงานสาขา - บางแค:

1871 วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ชั้น 2 ห้อง A205 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5280   +66(0) 2081 2280   โทรสาร: +66(0) 2421 6025

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำ�นักงานสาขา - ขอนแก่น:

เลขที่ 109 อาคาร Hugz Mall ห้องเลขที่ 207 ชั้น 2 ถ.ศรีจันทร์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: +66(0) 4300 9628   +66(0) 4300 9629   โทรสาร: +66(0) 4300 9630

สำ�นักงานสาขา - อุดรธานี:

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

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

ภาคเหนือ
สำ�นักงานสาขา - เชียงราย:

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

สำ�นักงานสาขา - เชียงใหม่:

30 อาคารปันนาเพลส ห้อง A5-A6 ชั้น 1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 6 ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:  +66(0) 5321 0834   +66(0) 5321 0835   โทรสาร: +66(0) 5321 0841

ภาคกลาง
สำ�นักงานสาขา - อยุธยา:

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

สำ�นักงานสาขา - นครสวรรค์: 26/3-4 โครงการวิถีเทพ-ซิตี้วอล์ค ห้อง 2F003-004 ชั้น 2 ถนนสุชาดา ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: +66(0) 5622 3947   +66(0) 5622 3948   โทรสาร: +66(0) 5622 3949

ภาคใต้
สำ�นักงานสาขา - ภูเก็ต:

262/9 ถนนเยาวราช ต�ำบลตลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: +66(0) 7621 4422   +66(0) 7621 4423   โทรสาร: +66(0) 7621 4424

สำ�นักงานสาขา - หาดใหญ่:

2 ซอย 19 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: +66(0) 7422 1542   +66(0) 7422 1543   โทรสาร: +66(0) 7422 1544

ภาคตะวันออก
สำ�นักงานสาขา - ระยอง:

351-351/1 อาคารทีเอสเค ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์: +66(0) 3802 0030   +66(0) 3802 0031   โทรสาร: +66(0) 3802 0032

