วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562
2. แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
3. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนโดยสมัครใจ
5. แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบ 56-1) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
6. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
7. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
8. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
9. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (CNS Convention Center)
11. หนังสือมอบฉันทะ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ได้กาหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม
2562 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่ มีสิ ทธิ เข้ าร่ วมประชุ มวิสามัญผู้ถื อหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งกาหนดให้จัดขึ้ นในวัน พุธที่ 27
พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 (ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 1) เสร็จเรียบร้อย และได้นาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับ
แต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562 บันทึก
ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้รับหนังสือลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd (“NAIS”) ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย NAIS ถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ เป็นจานวน 1,844,659,931 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 85.78 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยหนังสือดังกล่าวเป็นการแสดงความประสงค์ในการ
ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านคาเสนอซื้อ
หลั ก ทรั พ ย์ โ ดย NAIS ซึ่ ง เป็ น ค าเสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดในส่ ว นที่ มิ ไ ด้ ถื อ โดย NAIS จ านวนทั้ ง สิ้ น
305,809,069 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 14.22 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นที่
2.51 บาทต่ อ หุ้ น ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท Nomura (ซึ่ ง รวมถึ ง Nomura Holdings, Inc.(“Nomura HD”) ใน
ฐานะบริษัทแม่ของ NAIS และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ ของ Nomura HD) และบริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์
อันใกล้ชิดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างกันตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของ NAIS ในปี 2557 จากการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการโดย NAIS กลุ่มบริษัท Nomura เชื่อว่าการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในกลุ่ม Nomura ให้มีความ
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ใกล้ชิดและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั้น จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดาเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
และจะทาให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็วขึ้นอันจะทาให้สามารถนาเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า
ในการนี้ NAIS อาจปรับราคาเสนอซื้อได้หาก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (2) บริษัทฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จานวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง (3) บริษัทฯ มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิให้แ ก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจานวนหุ้นที่ถืออยู่เดิมตามข้อ 40 ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ.12/2554") ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวต้องเป็น
ราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาสูงสุดของราคาที่คานวณได้สาหรับกรณีการเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศที่ ทจ. 12/2554
ทั้งนี้ NAIS จะดาเนินการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้จะต้องสาเร็จหรือได้รับ
การยกเว้น
1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกิ นร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ
2. การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ จะต้องได้รับ
อนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จาเป็น)
ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ฯ มีมติอนุมัติก ารเพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษัทฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกิ นร้อยละ 10 ของจานวนหุ้น
ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องยื่นคาขอเพิกถอนหุ้นตามแบบคาขอถอนหุ้นออกจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุมัติ
และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว
(ในกรณีที่จาเป็น) NAIS จะเป็นผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนที่มิได้ถือโดย
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NAIS เพื่ อ การเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย์ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และ
กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอซื้อหุ้นที่ 2.51 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์เพิ่มเติมใน (ก) แบบรายงานการขอถอนหุ้นออก
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ซึ่งปรากฏ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2) (ข) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) (ค) รายงานความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (สิ่งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) และ (ง) แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบ 56-1) ซึ่งได้มีการปรับปรุง
ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
อนึ่ง ภายหลังจากที่บ ริษั ทฯ ได้รับหนังสือ ลงวั นที่ 2 ตุลาคม 2562 จาก NAIS ดังกล่าวข้ างต้ น แล้ว ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมั ติ ก ารขอเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พย์ ข องบริษั ท ฯ ออกจากการเป็ น หลั ก ทรั พย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จ ด
ทะเบียน (แบบ 10-6) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติการเพิกถอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้างต้น
อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ปรากฏในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
เห็ น สมควรให้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ อนุ มั ติ ก ารมอบอ านาจให้ กรรมการบริ ห าร 2 ใน 4 คนจาก
กรรมการบริหารตามรายนามดังต่อไปนี้
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1. นายสุเทพ พีตกานนท์
2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
3. นายชินยะ โยโกยาม่า
4. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
เป็นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังนี้
1. กาหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์
2. ลงนามบนเอกสารใดๆ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมที่จาเป็นต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์
3. ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันใดๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จะยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์
4. ดาเนินการขออนุญาตหรือยื่นเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
สานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
5. กระทาการใดๆ ที่จาเป็นตามข้อกาหนดของตลาดหลั กทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การเพิกถอน
หลักทรัพย์แล้วเสร็จ
การที่ผู้ถือ หุ้นจะออกเสียงลงคะแนนอนุ มัติให้เ พิกถอนหลั กทรัพ ย์ข องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้หรือไม่นั้น ผู้ถือหุ้นควรวิเคราะห์ รายงานความเห็นของที่ปรึก ษาทางการเงิน
อิสระ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจด้วย ทั้งนี้การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว
อ้างถึงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 การประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขอมติเพิกถอนหลักทรัพย์ตามวาระนี้ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย
แล้ ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯและต้ อ งไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คั ด ค้ า นการเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย์ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนหุ้ น ที่
ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
(Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสาคัญของสิทธิ ข องผู้ถือ หุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ข อความร่วมมือจากท่านในการ
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่าน
ไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบฉันทะของท่าน เพื่อนามามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ พีตกานนท์)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1 : สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2562
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่งมาด้
วยลำาดั�ดับบทีที่ 2่ 2: :แบบรายงานการขอถอนหุ
แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็
นหลักนทรั
จดทะเบี
ยน (F10-6)
้นออกจากการเป็
หลัพกย์ทรั
พย์จดทะเบี
ยน
สิ่งสิที่ง่สที่ง่สมาด้
วยล

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2 : แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2 : แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2 : แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3 : ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3 : ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3 : ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3 : ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
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วิธกี ารประเมินมูลค่า
สรุปความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุน้ สามัญของ CNS
สรุปควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ นอิ สระ
เอกสำรแนบ
ข้อมูลเกีย่ วกับกิจการ
ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของ CNS
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Nomura Holdings, Inc.
บริษทั เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
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บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ทรีนีต้ี วัฒนา จากัด (มหาชน)

อื่น ๆ
Ke
CAPM
Volume Weighted Average Price Approach
Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio
Price-to-Earnings Ratio Approach or P/E Ratio
Dividend Discount Model
Enterprise Value (EV)
Free Cash Flow to Firm (FCFF)
Terminal Value
Weighted Average Cost of Capital (WACC)
Sensitivity Analysis

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ ซึง่ คานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ทฤษฎีทางการเงินทีก่ ล่าวถึงอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง กับ ความเสีย่ งของตลาด
วิธมี ลู ค่าตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผล
มูลค่ากิจการ
กระแสเงินสดอิสระของกิจการ
มูลค่าหลังระยะเวลาประมาณการ
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
การวิเคราะห์ความไว

ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงากิจการ หรือ
ประกาศ ทจ.12/2554
ประกาศ ทจ. 44/2556
หนังสือแจ้งความประสงค์
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เรื่อง

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนโดย
สมัครใจของบริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

เรียน

คณะกรรมการ และ ผูถ้ อื หุน้
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“CNS” หรือ “บริษทั ฯ” หรือ “กิจการ”)
ได้รบั หนังสือลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd (“NAIS”
หรือ “ผูท้ าคาเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดย NAIS ถือหุน้ สามัญในบริษทั ฯ เป็ น
จานวน 1,844,659,931 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ โดย
หนังสือดังกล่าวเป็ นการแสดงความประสงค์ในการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษั ทฯ ออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านคาเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย NAIS เนื่องจากกลุ่ม
บริษัท (ซึ่งรวมถึง Nomura Holding, Inc. (“Nomura HD”) ในฐานะบริษัทแม่ของ NAIS และบริษัท
ย่ อ ย และบริษัท ร่ ว มอื่น ๆ ของ Nomura HD) และบริษัท ฯ ได้สร้า งความสัม พัน ธ์อ ันใกล้ชิดและ
แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ระหว่างกันตัง้ แต่บริษทั ฯ ได้เข้าเป็ นบริษทั ย่อยของ NAIS ในปี 2557 จากการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการโดย NAIS จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไทยทีม่ ั ่นคง กลุ่ม
Nomura จึงได้ตดั สินใจทีจ่ ะให้ NAIS เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ในกลุ่ม Nomura ให้มคี วามใกล้ชดิ และแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ ซึ่ง
จะช่วยเพิม่ ความคล่องตัวให้กบั การดาเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะทาให้การ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มีความรวดเร็วขึ้น รวมทัง้ สามารถนาเสนอบริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ให้แก่ลูกค้าของ
บริษทั ฯ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2562 ได้ มีม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที่ป ระชุ ม วิส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารขอเพิก ถอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ
โดย NAIS ในฐานะผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ จะเป็ นผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั
ฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ที่ประชุม อนุ มตั โิ ดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระซึ่งไม่มกี รรมการทีม่ สี ่วนได้เสียใน
เรื่องดังกล่าวให้แต่งตัง้ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด (“GTSL” หรือ “ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระ”) เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ
เกี่ยวกับ การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ ในการจัดทารายงานความเห็นฉบับนี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระยึดถือข้อมูล
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 แนวทางการปฏิบตั ิงานและทีม่ าของข้อมูลในการ
จัดทาความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า
ข้อมูลดังกล่าวขาดความถูกต้องและครบถ้วนในสาระสาคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
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ความสมบูรณ์ของข้อมูล ทัง้ นี้ รายงานฉบับนี้จดั ทาขึ้นภายใต้ขอ้ สมมติฐานทางเศรษฐกิจ สภาวะ
ตลาด และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ ป็ นไปในขณะจัดทารายงาน รวมทัง้ ขึน้ อยู่กบั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จนถึงวันทีร่ ะบุไว้
ในรายงานฉบับนี้ ซึง่ สมมติฐานและข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ในภายหลัง และอาจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ ทัง้ นี้ทป่ี รึกษาทางการเงิน
อิสระไม่ได้มภี าระผูกพันในการปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั หรือทบทวนหรือยืนยันรายงานฉบับนี้
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ควรศึกษารายละเอียดของข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยในสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เข้าทารายการในครัง้ นี้ ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระพร้อมกับเอกสารต่าง ๆ ทีแ่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้
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1.

บทสรุปผู้บริหำร

ตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“CNS” หรือ “บริษทั ฯ” หรือ “กิจการ”) ได้รบั หนังสือลง
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 จาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd (“NAIS” หรือ “ผูท้ าคาเสนอซื้อ”) ซึง่ เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ และเป็ นบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั Nomura Holding Inc (“Nomura HD”) ในสัดส่วนร้อยละ
100 โดย NAIS ถือหุน้ สามัญในบริษทั ฯ เป็ นจานวน 1,844,659,931 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษทั ฯ โดย NAIS มีความประสงค์ทจ่ี ะดาเนินการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ เพื่อเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ โดย NAIS ในฐานะผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ จะเป็ นผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ ในราคา 2.51 บาทต่อหุ้น โดย CNS ได้แต่งตัง้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน
เซอร์วสิ เซส จากัด (“GTSL” หรือ “ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อ
การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ โดยที่
ปรึกษำทำงกำรเงิ นอิ สระมีควำมเห็นว่ำกำรเพิ กถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ โดยกำรทำคำเสนอซื้อที่รำคำ 2.51 บำทต่ อหุ้นมีควำมเหมำะสม โดย
สามารถพิจารณาเหตุผลต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1.

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธกี ารประเมินราคาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการประเมินมูลค่า ครัง้ นี้
คือ วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) ซึ่งเป็ นวิธที ่อี าศัยการ
พิจารณามูลค่าตามบัญชีของกิจการทีส่ ่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสด และสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องสูง เช่น
ลูกหนี้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งสามารถสะท้อนมูลค่าทีเ่ ป็ น
ปั จจุบนั ของบริษัทฯ และวิธีดงั กล่าวยังสะท้อนมูลค่ าที่นัก ลงทุน คาดหวังจากการลงทุ นในกลุ่ม บริษัท
หลักทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ยงั มีโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันจึงสามารถใช้เปรียบเทียบกันได้ ดังนัน้ การใช้อตั ราส่วนราคาต่อมูลค่า
ตามบัญชีอ้างอิง ของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์มาประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ จึงสามารถนามาเป็ น
เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าหุน้ ทีเ่ หมาะสมได้ ทัง้ นี้ การใช้วธิ อี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี จะได้ผล
การประเมินมูลค่าหุน้ ของกิจการทีเ่ หมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 2.00 – 2.45 บาทต่อหุน้ หรือต่ากว่าราคา
เสนอซื้อร้อยละ 2.22 – 20.20 ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ามูลค่าราคาทีเ่ สนอซื้อหุน้
ของกิจการทีร่ าคา 2.51 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาทีส่ ูงกว่าราคาประเมินดังกล่าวเท่ากับ 0.06 – 0.51 บาทต่อ
หุน้ ดังนัน้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวจึงเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม

2.

บริษทั ฯ ขาดคุณสมบัตใิ นการดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน ทีก่ าหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องดารง
คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ โดยต้องมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผู้ถอื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150
ราย และผู้ถือ หุ้น ดังกล่ า วต้อ งถือ หุ้น รวมกันไม่น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 15 ของทุ น จดทะเบีย นชาระแล้วของ
บริษัทฯ (“เกณฑ์ดารงสถานะ”) ซึ่งในปั จจุบนั บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 14.18 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ซึ่งจานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ
บริษัทฯ ณ ปั จจุบนั มีจานวนที่ต่ ากว่าข้อกาหนดขัน้ ต่ าของเกณฑ์ดารงสถานะไปแล้ว อีกทัง้ NAIS ใน
ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั ฯ มีความประสงค์ท่จี ะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพิม่ เติมอีก จึงทาให้บริษทั ฯ
ขาดคุณสมบัตใิ นเรื่องการดารงสถานะของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกระจายการถือ
หุน้ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
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3.

ลดความเสีย่ งของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยจากการไม่สามารถถ่วงดุลอานาจของผูท้ าคาเสนอซื้อ เนื่องจากปั จจุบนั
ผู้ทาคาเสนอซื้อ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นจานวน 1,844,659,931 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
85.78 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า NAIS สามารถควบคุม และบริหาร
กิจการในเรื่องทีม่ นี ัยสาคัญของกิจการได้ทงั ้ หมด (Absolute Control) อีกทัง้ ในการทาคาเสนอซื้อเพื่อเพิก
ถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในครัง้ นี้ NAIS มีความประสงค์ท่จี ะซื้อหุ้นบริษัทฯ
เพิม่ เติมอีก ดังนัน้ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยขาดอานาจในการถ่วงดุลในการบริหารกิจการของบริษทั ฯโดย
ผลของการขาดอานาจถ่วงดุลในการบริหารกิจการจะแบ่งได้ในกรณีต่าง ๆดังนี้
1. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิออกเสียงในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จะทาให้ไม่สามารถถ่วงดุลผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในกรณีท่ี
กิจการจะมีการเพิม่ ทุน ลดทุน การควบรวมกิจการ การได้มาและจาหน่ ายไปของทรัพย์สินและ
การออกหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ยกเว้นในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ใหญ่มสี ่วนได้เสียและไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
2. กรณี ท่ี ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยมีสิ ท ธิอ อกเสี ย งในสัด ส่ ว นน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนหุ้ น ที่
ออกจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดจะทาให้ไม่สามารถคัดค้านผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในกรณีท่กี ิจการจะมีการ
เพิกถอนหลักทรัพย์
3. กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นรายย่อยมีสทิ ธิออกเสียงในสัดส่วนน้ อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง สิทธิคดั ค้านของผูถ้ อื หุน้ ในรายการต่าง ๆ จะหมดไป
เช่น การเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการ
และพนักงาน
4. กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นรายย่อยมีสทิ ธิออกเสียงในสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง สิทธิคดั ค้านของผูถ้ ือหุ้นในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานเกินกว่าร้อยละ 5 และราคาต่ากว่าราคาตลาดจะหมดไป

4.

บริษัท ฯ จะสามารถบริห ารกิจ การได้ค ล่ อ งตัว มากขึ้ น จากการที่บ ริษัท ฯ ไม่ ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูลตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนทีก่ าหนดบทบาท
หน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนภายหลังจากพ้นสภาพการเป็ นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะทาให้การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเข้าลงทุน หรือขยายการลงทุน รวมไปถึงการพิจารณาเข้าทารายการต่างๆ จะสามารถทาได้
รวดเร็ว และเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้มากยิง่ ขึน้

5.

บริษทั ฯ ไม่มคี วามจาเป็ นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ บริหารสภาพคล่อง
ในการประกอบธุรกิจจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กบั บริษทั ฯ

6.

ทีผ่ ่านมาปริมาณการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ เฉลี่ยต่อวันอยู่ในระดับทีต่ ่า ซึ่งอาจส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อย
ได้รบั ผลกระทบจากการขาดสภาพคล่อง และทาให้ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของกิจการได้ในราคาที่
เหมาะสมหรือในช่วงเวลาทีต่ ้องการได้ ดังนัน้ การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อเพิกถอนหุน้
สามัญ ของกิจ การจากการเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น ที่ร าคาเสนอซื้อ ที่ 2.51 บาทจึง เป็ น การเสนอ
ทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยในการขายหุน้ ของกิจการในราคาที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ขาดสภาพคล่องในอนาคต

7.

ลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.

เป็ น การเสนอทางเลือ กให้กับ ผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยที่จ ะลดความเสี่ย งหรือ ผลกระทบ ต่ า ง ๆ ที่จ ะเกิด ขึ้น
ภายหลังกิจการพ้นสภาพจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

1. ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ เนื่องจากหุน้ สามัญของกิจการจะไม่มตี ลาด
รอง (Secondary Market) ในการซื้อขายและไม่มรี าคาตลาดสาหรับอ้างอิงในการซื้อขาย
2. ผูถ้ อื หุน้ จะมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนในรูปแบบกาไรจากการขายหุน้ (Capital Gain) ลดลง
และไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี สาหรับการยกเว้นกาไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital
Gains Tax) อีกต่อไป เนื่องจากไม่มรี าคาอ้างอิง และตลาดรอง โดยรูปแบบของผลตอบแทนจะ
ถูกจากัดเพียงแค่เงินปั นผล หากบริษทั ฯ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลเท่านัน้
3. ช่องทางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ อาจจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากภายหลัง
จากทีบ่ ริษทั ฯ ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ ไม่มหี น้าทีต่ ้อง
เปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบตั กิ ารใดๆ ของบริษทั จดทะเบียน หรือการเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ทีบ่ งั คับใช้กบั บริษทั
จดทะเบียน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และภายหลังเสร็จสิ้นการทาคา
เสนอซื้อแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ าย
และชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั หรือมีผถู้ อื หุน้ รวมกันไม่เกิน 100 ราย บริษทั ฯ จะสิน้ สุดหน้าที่
ในการจัดทาและนาส่งงบการเงิน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ก็จะไม่มี
หน้าทีต่ อ้ งจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ อีกต่อไป
จากการพิจารณาข้อมูลและเหตุผลทีก่ ล่าวในรายงานฉบับนี้้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ ควร
อนุมตั ิ การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในครัง้ นี้
อนึ่ง ในการพิจารณาการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ อย่างไรก็ตามกำรตัดสิ นใจอนุมตั ิ
หรือไม่อนุมตั ิ กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ
การให้ความเห็นในการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รบั จากเอกสาร และ/หรือจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระตัง้ ข้อสมมติฐานว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็ นจริง ดังนัน้ หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ไม่ถูกต้อง และ/ หรือไม่เป็ นจริง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครัง้ นี้ ด้วยเหตุน้ีท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึง
ผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ในอนาคตได้

© 2019 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.

3

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4
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2.

แนวทำงกำรปฏิ บตั ิ งำนและข้อมูลที่ใช้ในกำรจัดทำควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ นอิ สระ

บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นอิสระจาก CNS ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ CNS ในครัง้ นี้จากข้อมูลบริษทั ฯ และข้อมูล อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อมูลที่ได้รบั
จาก CNS และข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยทัวไป
่ ได้แก่
• หนังสือแจ้งความประสงค์ในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ และเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯของบริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จากัด (มหาชน) จาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562
• มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 10/2562 ของบริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
• แบบรายงานการขอถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของ CNS
• รายงานผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และงบการเงินฉบับสอบทาน
สาหรับงวดไตรมาส 2 สิน้ สุด 30 มิถุนายน 2562
• ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
• เอกสารข้อมูล และสัญญาอื่น ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการ
• การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องของ CNS
• ข้อมูลสถิตติ ลาดหลักทรัพย์ ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทีไ่ ด้รบั ตลอดจนการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องของ CNS และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นความจริง โดยทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพพึงกระทา
นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระถือว่าสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ ต่าง ๆ มีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย โดยปราศจากข้อมู ลหรือเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทาคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของ CNS ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวขาดความถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญอันจะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ในเนื้อหาของข้อมูลแต่ละรายการทีไ่ ด้รบั อย่างมีนัยสาคัญ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทาขึ้นภายใต้ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปั จจัย
ภายนอกอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดทา รวมทัง้ ขึน้ อยู่กบั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ในภายหลัง และอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ อย่างไรก็ดี ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่
มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั หรือทบทวนยืนยันความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่อใช้แ ละเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของ CNS
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื
หุ้นควรศึกษารายละเอียดข้อมูลในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมกับเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมากับ
ความเห็นของกรรมการอิสระ เพื่อใช้วจิ ารณญาณ และดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

© 2019 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.

4

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

3.
3.1.

ควำมเป็ นมำ และรำยละเอียดของกำรขอเพิ กถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่มำ และเหตุผลของกำรขอเพิ กถอนหลักทรัพย์

ตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ได้รบั หนังสือลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จาก Nomura Asia
Investment (Singapore) Pte. Ltd ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดย NAIS ถือหุน้ สามัญในบริษทั ฯ เป็ นจานวน
1,844,659,931 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ โดย NAIS มีความประสงค์ทจ่ี ะ
ดาเนินการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษัทฯ และเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจาก การเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก กลุ่มบริษทั (ซึ่งรวมถึง Nomura Holding, Inc. (“Nomura HD”)
ในฐานะบริษทั แม่ของ NAIS และบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมอื่น ๆ ของ Nomura HD) และบริษทั ฯ ได้สร้างความสัมพันธ์
อันใกล้ชดิ และแข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ระหว่างกันตัง้ แต่บริษทั ฯ ได้เข้าเป็ นบริษทั ย่อยของ NAIS ในปี 2557 จากการทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการโดย NAIS ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั Nomura คาดหวังการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการดาเนิน
ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยทีม่ ั ่นคง กลุ่ม Nomura จึงได้ตดั สินใจทีจ่ ะให้ NAIS
เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ในกลุ่ม Nomura ให้มคี วามใกล้ชดิ และ
แข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความคล่องตัวให้กบั การดาเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษทั ฯ และจะทาให้
การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มีความรวดเร็วขึน้ อันจะทาให้สามารถนาเสนอบริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ให้แก่ลูกค้าของบริษทั ฯ
โดย NAIS ในฐานะผูท้ าคาเสนอซื้อ จะสามารถเข้าทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ เพื่อการเพิกถอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าเงื่อนไขต่อไปนี้
สาเร็จครบถ้วนหรือได้รบั การยกเว้น
(1) การได้ร ับ อนุ มตั ิจากที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ ให้ เ พิก ถอนหลักทรัพ ย์ของบริษัท ฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกาหนดวันประชุมเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่
1/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทย
วา ชัน้ G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
(2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผู้ทาคาเสนอซื้อ มีความประสงค์ท่จี ะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ในราคา 2.51 บาทต่อหุน้
โดยผูท้ าคาเสนอซื้ออาจปรับราคาเสนอซื้อ ได้หาก (1) บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ (2) บริษทั ฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (3) บริษทั ฯ มีการให้สทิ ธิซ้อื หุน้ เพิม่ ทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนที่
โอนสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามส่วนจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 40 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทีม่ กี ารแก้
ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงากิจการ”) นอกจากนี้ราคาเสนอซื้อข้างต้นเป็ นราคาไม่ต่ากว่า
ราคาสูงสุดทีค่ านวณได้ตามวิธกี ารกาหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศ
การเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงากิจการ
นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2542 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 (“ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน”) ภายหลัง
จากที่บริษัทฯ ได้รบั อนุ มตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน กาหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดให้มกี ารทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลาเท่ากับ ระยะเวลาสูงสุดทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ท่ี 45 วันทาการ ทัง้ นี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

เมื่อการดาเนินการในข้างต้นได้รบั การอนุ มตั เิ สร็จสิ้น NAIS จะดาเนินการเสนอซื้อหุน้ และหลักทรัพย์อ่นื ทีอ่ าจแปลง
สภาพแห่งสิทธิการเป็ นหุน้ ของบริษทั ฯ จากผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หลักทรัพย์เป็ นการทัวไป
่
3.2.

ข้อมูลของบริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ของรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

4.
4.1.

ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ นอิ สระต่อกำรขอเพิ กถอนหลักทรัพย์
เหตุผลและควำมเหมำะสมในกำรขอเพิ กถอนหลักทรัพย์

4.1.1. มีควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดคุณสมบัติในกำรดำรงสถำนะเป็ นบริษทั จดทะเบียน
บริษทั ฯ ขาดคุณสมบัตใิ นการดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อ งการรับ หุ้น สามัญ หรือ หุ้น บุ ริม สิท ธิ เป็ น บริษัท จดทะเบีย น พ.ศ. 2558 (รวมถึง ที่มีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม )
(“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ การรับหลักทรัพย์”) หมวด 6 การดารงสถานะของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อ 64 ทีก่ าหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องดารงคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ โดยต้องมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผู้
ถือหุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวต้องถือหุน้ รวมกันไม่ น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษทั ฯ (“เกณฑ์ดารงสถานะ”) สาหรับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีม่ รี ายชื่อปรากฎตามทะเบียนรายชื่อผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.22 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ซึ่งจานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั ฯ ณ ปั จจุบนั มีจานวนทีต่ ่ากว่าข้อกาหนด
ขัน้ ต่าของเกณฑ์ดารงสถานะไปแล้ว ทีก่ าหนดว่าผูถ้ อื หุน้ รายย่อยต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ อีกทัง้ NAIS ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าซื้อหุน้ ของบริษทั
ฯ เพิม่ เติมอีก จึงทาให้บริษทั ฯ ขาดคุณสมบัตใิ นเรื่องการดารงสถานะของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การกระจายการถือหุน้ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนัน้ การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็ นหลัก ทรัพย์จดทะเบียนในครัง้ นี้ จะลดความเสี่ยงในเรื่องการ
ดารงสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
4.1.2. กำรตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนำจกำรบริหำรงำนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
จากข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 NAIS ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จานวน
1,844,659,931 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่า NAIS สามารถ
ควบคุม และบริหารกิจการในเรื่องทีม่ นี ัยสาคัญของกิจการได้ทงั ้ หมด (Absolute Control) อีกทัง้ การทาคาเสนอซื้อเพื่อ
การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในครัง้ นี้ NAIS มีความประสงค์ทจ่ี ะซื้อหุน้ บริษทั ฯ เพิม่ เติม
อีก ดังนัน้ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยขาดอานาจในการถ่วงดุลในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ยกเว้นกรณีการเข้าทา
รายการเกี่ยวโยง ซึ่งต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้เสียในวาระดังกล่าว โดยผลของการขาดอานาจถ่วงดุลในการบริหารกิจการจะแบ่งได้ในกรณี
ต่างๆ ดังนี้
1. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิออกเสียงในสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้ น
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จะทาให้ไม่สามารถถ่วงดุลผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในกรณีทก่ี จิ การจะมีการเพิม่ ทุน
ลดทุน การควบรวมกิจการ การได้มาและจาหน่ ายไปของทรัพย์สนิ และการออกหุน้ กู้ของบริษัทฯ ยกเว้นใน
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ใหญ่มสี ่วนได้เสียและไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
2. กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิออกเสียงในสัด ส่วนน้ อยกว่า ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมดจะทาให้ไม่สามารถคัดค้านผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในกรณีทก่ี จิ การจะมีการเพิกถอนหลักทรัพย์
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3. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิออกเสียงในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง สิทธิคดั ค้านของผูถ้ อื หุน้ ในรายการต่าง ๆ จะหมดไป เช่น การเสนอขายหุน้ ทีอ่ อก
ใหม่ในราคาต่า และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
4. กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นรายย่อยมีสทิ ธิออกเสียงในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง สิทธิคดั ค้านของผูถ้ อื หุน้ ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและ
พนักงานเกินกว่าร้อยละ 5 และราคาต่ากว่าราคาตลาดจะหมดไป
4.1.3. ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรกิ จกำร
การออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาให้คณะกรรมการบริษทั และหรือผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ สามารถบริหารกิจการได้ค ล่ องตัวมากขึ้น จากการที่บริษัทฯ ไม่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่กาหนดบทบาทหน้าที่ของบริษทั จดทะเบียน
ภายหลังจากพ้นสภาพการเป็ นบริษทั จดทะเบียน ซึ่งจะทาให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าลงทุน หรือขยายการลงทุน
รวมไปถึงการพิจารณาเข้าทารายการต่าง ๆ จะสามารถทาได้รวดเร็ว และเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ได้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการแข่งขันในอนาคตทีม่ เี ทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เข้ามา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างของตลาดทุนไม่มากก็น้อย ดังที่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ท่ถี ูกเทคโนโลยีทางการเงินกระทบจนนาไปสู่การ
ยกเลิกการคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินออนไลน์ มาแล้ว ดังนัน้ ธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ท่มี สี ดั ส่วนรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เองนัน้ ก็อาจจะได้รบั ผลกระทบในอนาคตเช่นกัน จึงทาให้ในอนาคตบริษทั อาจจะ
ต้องมีการลงทุนเพิม่ เติมและร่วมมือกับเครือข่ายของกลุ่มโนมูระมากยิง่ ขึน้ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการนาเสนอบริการ
ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ให้แก่ลูกค้าของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังคงมีสถานะเป็ นบริษทั มหาชน จึงยังคงมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบ และ ข้อบังคับของ
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ต่อไป
4.1.4. ควำมจำเป็ นในกำรระดมทุนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่มคี วามจาเป็ นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ บริหารสภาพคล่อง
ในการประกอบธุรกิจจากการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กบั บริษทั ฯ อีกทัง้ บริษทั ฯ มี
NAIS เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซ่งึ ณ ปั จจุบนั ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
บริษทั ฯ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องระดมทุนในอนาคต NAIS ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ และ
เป็ น บริษัท ที่ถือ หุ้น โดยบริษัท Nomura Holding Inc (“Nomura HD”) ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 100 มีค วามสามารถเพียง
พอทีจ่ ะสนับสนุนเงินทุนให้กบั บริษทั ฯ ได้
4.1.5. หลักทรัพย์มีสภำพคล่องตำ่
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่รวมจานวนหุ้นของกลุ่มผู้ถอื หุน้ รายใหญ่มจี านวนทัง้ สิน้
305,809,069 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.18 ของหุ้นชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ ซึ่งจากข้อมูลปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ 360 วันทาการย้อนหลังจากวันทีม่ กี ารเปิ ดเผยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับการขอเพิก
ถอนหลักทรัพย์พบว่า มีปริมาณการซื้อขายต่อวันอยู่ในระดับต่าคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.003 ของจานวนหุน้ ชาระแล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.023 ของจานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float)
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4.1.6. ลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและค่ ำธรรมเนี ย มที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับกำรด ำรงสถำนะเป็ นบริ ษัท จดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์ฯ
ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่วนใหญ่เกิด
จากค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม และการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผู้
ถือหุน้ ซึง่ หากบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้
4.2.

เงื่อนไขบังคับก่อนในกำรกำรขอเพิ กถอนหลักทรัพย์

4.2.1. กำรได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
ในการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากมติท่ี
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และจะต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ คัดค้าน การเพิกถอน
หลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อชีแ้ จง (Presentation) ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเสนอแนะความเห็น เกีย่ วกับ
การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่ง กาหนดวัน ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา
10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชัน้ G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
4.2.2. กำรได้รบั อนุมตั ิ กำรเพิ กถอนหลักทรัพย์จำกตลำดหลักทรัพย์
ภายหลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการร้องขอ บริษทั ฯ จะต้องยื่นคาขอเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาคาขอ และแจ้งผล
การพิจารณาให้บริษทั ฯ ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั เอกสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนจาก บริษทั ฯ
4.2.3. กำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ตามข้อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อ ง การเพิก ถอนหลั ก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2542
“ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ” เมื่อบริษัทฯ ได้ร ับอนุ ม ตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารทาคาเสนอซื้อหุน้
ของบริษทั ฯ จากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด โดยมีระยะเวลารับซื้อหุน้ 45 วันทาการ ซึง่ เป็ นระยะเวลาสูงสุดทีค่ ณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการตลาดทุนกาหนด ทัง้ นี้ จากหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562
ทาง NAIS ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ (ถือหุน้ จานวนรวมทัง้ สิน้ 1,844,659,931 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 85.78
ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ) แจ้งความประสงค์ท่ีจะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ของบริษัทฯ จานวนทัง้ สิ้น 305,809,069 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 14.22 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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โดยผู้ทาคาเสนอซื้อมีค วามประสงค์ทจ่ี ะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ในราคา 2.51 บาทต่อหุน้
โดย ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 40 ของประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
วิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ผูท้ าคาเสนอ
ซื้ออาจปรับราคาเสนอซื้อ ได้หาก (1) บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ (2) บริษทั ฯ มีการ เปลีย่ นแปลงมูลค่า
หุน้ ทีต่ ราไว้ (3) บริษทั ฯ มีการให้สทิ ธิซ้อื หุน้ เพิม่ ทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนที่ โอนสิทธิได้แก่ผถู้ อื
หุ้นตามส่วนจานวนหุน้ ที่ถอื อยู่เดิม นอกจากนี้ราคาเสนอซื้อข้างต้นเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาสูงสุดที่คานวณได้ตาม
วิธกี ารกาหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ ทจ. 12/2554
4.3. ผลกระทบต่อบริษทั และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรำยย่อย ภำยหลังกำรเพิ กถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
4.3.1. ผลกระทบต่อบริษทั ฯ
ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษทั ฯ ยังคงประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ภายใต้การถือหุน้ โดย NAIS ซึง่ การออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ และการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(1) กำรระดมทุนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ
ภายหลักการออกจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ฯ จะไม่สามารถระดมทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน เพื่อใช้ในการขยายการลงทุน หรือใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทฯ ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริษัทฯ มีความต้องการที่จะระดมทุน
เพิม่ เติม บริษทั ฯ สามารถขอรับการสนับสนุนจาก NAIS ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
(2) มีควำมคล่องตัวในกำรประกอบธุรกิ จ
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่กาหนดบทบาทหน้าที่ของบริษทั จดทะเบียนภายหลังจากพ้นสภาพการเป็ นบริษทั จด
ทะเบียน จะทาให้บริษทั ฯ สามารถบริหารงานได้คล่องตัวขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถตัดสินใจในการเข้าทา
รายการได้รวดเร็วยิง่ ขึ้น และจะเป็ นการเพิม่ ความสามารถในการแข่ งขันทางธุรกิจได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
บริษัท ฯ ยังคงมีหน้ าที่ท่จี ะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับ ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในฐานะบริษทั หลักทรัพย์ต่อไป
(3) กำรรับรู้ของนักลงทุน และ/หรือบุคคลภำยนอก
ภายหลังจากการพ้นสภาพจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ฯ จะทาให้นักลงทุน และ/หรือ
บุคคลภายนอกรับรู้ และรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ น้อยลง อย่างไรก็ตามการเพิกถอนหลักทรัพย์
ออกจากการเป็ นบริษัทจดเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากบริษัท ฯ ยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ โดยการให้บริการของ
บริษทั ฯ เป็ นการให้บริการทีต่ ดิ ตลาด และเป็ นที่รจู้ กั ของบุคคลทัวไปอยู
่
่แล้ว อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังคงมีแผนการ
ตลาด และแผนประชาสัมพันธ์ให้แก่ผใู้ ช้บริการสามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
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(4) ลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและค่ ำธรรมเนี ย มที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับกำรด ำรงสถำนะเป็ นบริ ษัท จดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์ฯ
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม และเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อผูถ้ อื หุน้ ซึ่งหากบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน ก็จะสามารถลดค่ าใช้จ่ายในส่วนนี้
ลงได้
4.3.2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
(1) ขำดสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
เมื่อบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่สามารถซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นตลาดรองได้อีก ส่งผลกระทบให้ผู้ถือหุ้น ที่ต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่
สามารถทาการซื้อขายได้อย่างคล่องตัว อีกทัง้ การรับรูเ้ กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้ หรือสภาพคล่องใน
การซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่เป็ นทีแ่ พร่หลาย และกว้างขวางอีกต่อไป
(2) ไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ยังเป็ นบริษทั จดทะเบียน หุน้ ของบริษทั ฯ ถือเป็ นหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผล
กาไรที่ได้รบั จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯถือเป็ นเงินได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นภาษี ผู้ขายหุ้นไม่มหี น้าที่ท่ี
จะต้ อ งน าผลก าไรจากการขายหุ้น ไปรวมค านวณเพื่อ ยื่น แบบและเสีย ภาษีเ งิน ได้ บุ ค คลธรรมดา ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)1 แต่ทงั ้ นี้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี สาหรับการยกเว้นกาไรจาก
การขายหลัก ทรัพย์ (Capital Gains Tax) อีก ต่ อ ไป โดยผู้ถือ หุ้น ที่เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ท าการซื้อขายหุ้น
ภายหลัง จากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ พ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะต้องนากาไรจากการขายหุน้ ไปรวมคานวณเพื่อยื่นแบบและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้า
นอกจากนี้ ผูโ้ อนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล จะไม่ได้รบั ยกเว้นอากรแสตมป์
ร้อยละ 0.1 ของราคาหุน้ ทีช่ าระแล้วหรือราคาในตราสารแล้วแต่ราคาใดจะมากกว่า ตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่ าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 และการแก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 25422 เนื่องจาก บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
จะไม่ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯอีกต่อไป
(3) รูปแบบผลตอบแทนกำรลงทุนในหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไป
โอกาสที่ผู้ถือ หลักทรัพย์จะได้รบั ก าไรจากการซื้อ ขายหลัก ทรัพย์ท่เี กิด ขึ้นจากส่ วนต่า งของราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ (Capital Gain) จะถูกจากัด เนื่องจากไม่มตี ลาดรองสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้
ถือหุ้นยังคงได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผลต่อไปหากมีการประกาศจ่ายหลังจากหุน้ ของบริษัทฯ พ้น
สภาพการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว

1

กฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ข้อ 2 (23)
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 และและการแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2542 ใช้
บังคับ 26 มีนาคม 2542 เป็ นต้นไป
2
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(4) ได้รบั ข้อมูล และ/หรือสำรสนเทศของบริษทั ฯ ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ออกจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ไม่มีหน้ าที่ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการ
ปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเปิ ดเผยข้อมู ลใด ๆ ที่บงั คับใช้กบั บริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะ
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ที่จ ะได้ร ับ ข้อ มู ลข่า วสารลดลงอย่ างมีนั ยสาคัญ ทัง้ นี้ หาก
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ NAIS ในฐานะผูท้ าคาเสนอซื้อสิน้ สุดลง แล้วปรากฎ
ว่าบริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายอื่นทีม่ ใิ ช่ผทู้ าคาเสนอซื้อ บุคคลทีก่ ระทาร่วมกับผูท้ าคาเสนอซื้อ (Acting in Concert)
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุน้ รวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ าย และ
ชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือมีผู้ถือหุน้ รวมกันไม่เกิน 100 ราย บริษัทฯ สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทาและ
นาส่งงบการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตามประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการรายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ รวมทัง้ กรรมการ
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็จะไม่มหี น้ าที่ต้องจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ อีกต่อไป อ้างอิงตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2552
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องเปิ ดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมลูในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ยังคงเป็ นบริษทั มหาชน
ตาม พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 อาทิเช่น ข้อมูลและข่าวสารทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ รายงานประจาปี และหากผู้ถอื หุน้ รายย่อยต้องการทราบข้อ มูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ และงบการเงินประจาปี ของบริษทั ฯ สามารถคัดถ่ายสาเนาข้อมูลของบริษทั ฯ ได้ทก่ี ระทรวง
พาณิชย์
(5) กำรไม่มีอำนำจในกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอำนำจ
จากข้อ มูล การถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ณ วัน ที่ 19 มีน าคม 2562 NAIS ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ข องบริษัทฯ
จานวน 1,844,659,931 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
NAIS สามารถควบคุม และบริหารกิจการในเรื่องทีม่ ีนัยสาคัญของกิจการได้ทงั ้ หมด (Absolute Control) อีก
ทัง้ ในการทาคาเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในครัง้ นี้ NAIS มีความ
ประสงค์ทจ่ี ะซื้อหุน้ บริษทั ฯ เพิม่ เติม ซึ่งหากมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยขายหุน้ ให้ NAIS เพิม่ เติมจนทาให้ NAIS ถือ
หุ้นมากกว่า ร้อยละ 90 จะทาให้ NAIS สามารถกาหนดนโยบายต่าง ๆ ในการบริหารกิจการได้เช่น การ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการประกอบธุรกิจในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย การกาหนดนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล
โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อขอตรวจสอบ หรือถ่วงดุลอานาจในการบริหาร
กิจการได้ เนื่องจากข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 15 ระบุว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
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5.

ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ นอิ สระต่อรำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.1.

หลักกำรในกำรจัดทำควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ นอิ สระ

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูล เอกสาร ร่างเอกสาร สัญญา และร่างสัญญา
ทีไ่ ด้รบั ตลอดจนการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องของ CNS เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นความจริง โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้
ประกอบวิชาชีพพึงกระทา นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระถือว่าสัญญา ร่างสัญญา และข้อตกลงทางธุรกิจต่าง ๆ
มีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยปราศจากข้อมูลหรือเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวขาดความ
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญอันจะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ในเนื้อหาของข้อมูลแต่ละรายการที่ได้รบั อย่างมี
นัยสาคัญ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทาขึ้นภายใต้ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปั จจัย
ภายนอกอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดทา รวมทัง้ ขึน้ อยู่กบั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ในภายหลัง และอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ อย่างไรก็ดี ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่
มีภาระผูกพันในการปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั หรือทบทวนยืนยันความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
5.2.

วิ ธีกำรประเมิ นมูลค่ำ

ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ CNS ในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาวิธกี ารประเมินมูล ค่าหุน้
CNS จานวน 6 วิธี ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิธมี ลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธมี ลู ค่าตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (Volume Weighted Average Price Approach)
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio)
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price-to-Earnings Ratio Approach or P/E Ratio)
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผล (Dividend Discount Model)

5.2.1. วิ ธีมูลค่ำตำมบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าตามบัญชี คือ วิธกี ารประเมินมูลค่าของ CNS โดยพิจารณาจากมูลค่าตามทีป่ รากฏในบัญชี ณ
เวลาหนึ่ง โดยจะคานวณจากมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สนิ รวม) หรือมูลค่าส่วนของผู้
ถือหุ้นที่ปรากฏตามข้อมูลในงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ CNS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้ งบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. สาหรับมูลค่าตามบัญชีของ CNS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สามารถคานวณได้
ดังนี้
ตำรำงที่ 5-1: วิ ธีมลู ค่ำตำมบัญชี
รำยกำร
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว (1)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญและหุน้ ทุนซื้อคืน (2)
กาไร (ขาดทุน) สะสม

-

จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมายและสารองทัวไป
่ (3)

© 2019 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
2,150.47
2,133.32
402.70

13

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน
รำยกำร

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

-

490.20

ยังไม่ได้จดั สรร (4)
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ (6) = (1) + (2) + (3) + (4)
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของ CNS (หุน้ )1
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

5,176.69
2,150,469,000
2.41

หมายเหตุ: 1 มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยเป็ นจานวนหุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธมี ลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach) สะท้อนฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ตาม
มูลค่าทางบัญชีทป่ี รากฏอยู่ในงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท่านัน้ แต่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์บาง
รายการ และเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินทีใ่ ช้อ้างอิง ราคาหรืออุปสงค์และอุปทานในตลาด
รวมทัง้ ไม่ได้สะท้อนความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของ บริษัท ฯ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม จากการประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธมี ูลค่าตามบัญชีจะได้ราคาหุน้ ของ
กิจการ เท่ากับ 2.41 บำทต่อหุ้น ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซื้อที่ 2.51 บาทต่อหุน้ เป็ นเงิน 0.10 บาทหุน้ หรือร้อยละ 4.15
5.2.2. วิ ธีปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธนี ้ีเป็ นการนาสินทรัพย์รวมของ CNS หักด้วยหนี้สนิ ทัง้ หมด รวมทัง้ ภาระผูกพันและ
หนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 ซึง่ เป็ นงบสอบทานงวดไตรมาส 2 ปี 2562 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากวันที่
ปิ ดงบการเงิน หรือรายการทีม่ ผี ลกระทบทาให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงมากขึน้ หลังจากนัน้ จึงนาผลลัพธ์
ทีค่ านวณได้หารด้วยจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของ CNS โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
5.2.2.1. มูลค่ำตลำดของสิ นทรัพย์
เนื่องจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ CNS เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องสูง โดย ณ 30 มิถุนายน 2562
สินทรัพย์หลักของ CNS มีดงั นี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 435.51 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 5.04 ของสินทรัพย์รวม)
• ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์จานวน 449.42 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 5.20 ของสินทรัพย์รวม)
• ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าจานวน 6,859.29 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 79.44 ของ
สินทรัพย์รวม) โดย CNS ได้จาแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้ างรับตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดทาบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของ
บริษทั หลักทรัพย์ ซึง่ ลูกหนี้จดั ชัน้ สรุปได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 5-2: กำรจัดชัน้ ลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภำพของ CNS
(ล้ำนบำท)

ค่ำเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญที่ตงั ้ ไว้

มูลหนี้

มูลหนี้จดั ชัน้ ปกติ
มูลหนี้จดั ชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชัน้ สงสัย
รวม

6,858.74
106.78
6.93
6,972.44

(106.22)
(6.93)
(113.15)

มูลหนี้ สุทธิ หลังหัก
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
6,858.74
0.56
6,859.29

ทีม่ า: หมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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• เงินลงทุนจานวน 438.31 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 5.08 ของสินทรัพย์รวม)
ตำรำงที่ 5-3: เงิ นลงทุนของ CNS
(ล้ำนบำท)

หลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ

มูลค่ายุตธิ รรม
ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่าย
ส่วนปรับปรุงมูลค่ำเงิ นลงทุน

335.65
335.65
-

ตรำสำรหนี้ ที่จะถือจน
ครบกำหนด
97.45
97.45
-

เงิ นลงทุนทัวไป
่
5.23
5.23
-

ทีม่ า: หมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

• ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 85.53 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 0.99 ของสินทรัพย์รวม) จากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร พบว่า CNS ไม่ได้มกี ารจัดทาการประเมินมูลค่าราคาทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเพือ่
วัตถุประสงค์สาธารณะในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง จึงไม่สามารถทาการปรับปรุงรายการดังกล่าวได้ อีกทัง้ มูลค่า
สินทรัพย์ถาวรดังกล่าวมีสดั ส่วนทีน่ ้อยมาก ดังนัน้ จึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
• สินทรัพย์อ่นื อาทิ เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจา สินทรัพย์รอการขาย รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ เงินประกันการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ และอื่น ๆจานวน 261.79 ล้านบาท (คิดเป็ น
ร้อยละ 3.03 ของสินทรัพย์รวม)
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่าตามบัญชีสนิ ทรัพย์ส่วนใหญ่ของ CNS มีมลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์ เนื่องจาก CNS ได้ทาการปรับปรุงรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการหักค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงบันทึกมูลค่าของเงินลงทุนเท่ากับมูลค่ายุตธิ รรม ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ทา
การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเพิม่ เติม
อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาปรับปรุงรายการ เงินให้กู้ยมื แก่พนักงาน เพื่อให้สะท้อนถึง
มูลค่ายุตธิ รรม โดยสรุปได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 5-4: เงิ นให้กย้ ู ืมแก่พนักงำนของ CNS
(ล้ำนบำท)
ราคาทุน
มูลค่ายุตธิ รรม
ส่วนปรับปรุงมูลค่ำเงิ นให้ก้ยู มื แก่พนักงำน

57.31
44.56
12.75

ทีม่ า: หมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

5.2.2.2. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
ณ 30 มิถุนายน 2562 กิจการได้บนั ทึกหนี้สนิ เกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแล้วเป็ นจานวน 132.85
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.84 ของหนี้สนิ รวม โดย CNS ได้บนั ทึกรายการดังกล่าว ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 5-5: เงิ นสำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
(ล้ำนบำท)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นงวด
ส่วนทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปั จจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบีย้
ส่วนทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลประโยชน์ทจ่ี ่ายระหว่างปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยงวด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562
97.41
3.23
33.09
1.17
(2.05)
132.85

ทีม่ า: หมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

© 2019 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.

15

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

ด้วยเหตุน้ี ทีป่ รึกษาการเงินอิสระจึงไม่ได้นาภาระผูกพันที่ได้มกี ารบันทึกไว้แล้วมาปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ
กิจการ
5.2.2.3. หนี้ สินที่อำจเกิ ดจำกคดีควำม
• เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริษทั ฯ ได้รบั คาสั ่งจากส่วนราชการให้อายัดหลักประกันทัง้ หมดของลูกหนี้บญ
ั ชี
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์รายหนึ่ง และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริษทั ฯ ได้รบั คาสั ่งจากส่วนราชการ
ดังกล่าวให้ยกเลิกการอายัดหุ้นหลักประกันบางส่วน และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลูกหนี้รายดังกล่าวมี
ยอดหนี้คงค้างประมาณ 106 ล้านบาท โดยมีหลักประกันรวมประมาณ 243 ล้านบาท ซึง่ อยู่ภายใต้คาสั ่งอายัด
ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื ฟ้ องลูกหนี้เป็ นคดีแพ่งเรียกให้ชาระหนี้เต็มจานวน ส่วนลูกหนี้ย่นื คาให้การและ
ฟ้ องแย้งว่า บริษทั ฯไม่มอี านาจฟ้ อง และเรียกร้องให้บริษทั ฯ ชดใช้ค่าเสียหาย
• อย่างไรก็ดฝี ่ ายบริหาร โดยความเห็นของทีป่ รึกษากฎหมายเห็นว่า บริษทั ฯ สามารถต่อสูค้ ดีได้ในประเด็นนี้
และคาฟ้ องแย้งไม่มมี ลู เพียงพอ โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายเพิม่ เติมน้อยมาก โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2562 ศาลได้มีค าสัง่ ไม่ ร ับ ฟ้ อ งแย้ง บางส่ ว นของลู ก หนี้ ซึ่ง ลู ก หนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการอุ ท ธรณ์ ค าสัง่ ดัง กล่ า ว
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ย่นื คาร้องขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดหลักประกันดังกล่าวซึ่งเป็ นการใช้สทิ ธิตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง บริษทั ฯ จัดประเภทบัญชีดงั กล่าวเป็ นมูลหนี้ชนั ้
ต่ากว่ามาตรฐานและตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 106 ล้านบาทสาหรับกรณีน้ไี ว้ในบัญชี
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาการเงินอิสระจึงไม่ได้นาหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากคดีขา้ งต้นมาปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของกิจการ
เนื่องจากบริษทั ฯได้มกี ารสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะไว้แล้วมาปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของกิจการ
รายละเอียดของการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการด้วยวิธกี ารปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีแสดงไว้ในตาราง
ด้านล่าง
ตำรำงที่ 5-6: กำรประเมิ นมูลค่ำหุ้นตำมวิ ธีปรับมูลค่ำตำมบัญชีของ CNS
รำยกำร ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2562
ส่วนของผู้ถอื หุ้นบริ ษทั (ก่อนปรับปรุง)
บวก เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
ส่วนของผู้ถอื หุ้นบริ ษทั (หลังปรับปรุง)
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของ CNS (หุน้ )1
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)

หมายเหตุ: 1 มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยเป็ นจานวนหุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

(ล้ำนบำท)
5,176.69
12.75
5,189.44
2,150,469,000
2.41

อย่างไรก็ตามวิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชีจะสะท้อนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทใ่ี กล้เคียงมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปั จจุบนั
มากกว่าวิธมี ูลค่าหุ้นตามบัญชีโดยได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในปั จจุบนั
อย่ า งไรก็ต าม วิธีน้ี ไ ม่ ไ ด้ส ะท้อ นราคาหรือ อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานในตลาด ไม่ ไ ด้ค านึ ง ถึง แนวโน้ ม ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ความสามารถในการทากาไร ผลการดาเนินงานของกิจการในอนาคต และความสามารถในการ
แข่งขันของกิจการ รวมทัง้ ปั จจัยภายนอกอื่นๆทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธนี ้ไี ม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ CNS และ
ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของกิจการได้
5.2.3. มูลค่ำตำมรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธนี ้ี เป็ นการประเมินมูลค่าหุน้ โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง
ของหุน้ สามัญของ CNS ทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตัง้ แต่ 7 - 360 วันทาการ นับย้อนหลัง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

จากวันที่ 2 ตุลาคม 2562 (ซึ่งเป็ นวันทาการหนึ่งวันก่อนวันทีท่ ่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แจ้งมติเกี่ยวกับการขอ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ตำรำงที่ 5-7: มูลค่ำตำมรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ CNS
7 วัน 15 วัน 30 วัน
ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (บาทต่อหุน้ )
ปริมาณการซื้อขายเฉลีย่ ต่อวัน (หุน้ )

1.61

1.64

1.65

60 วัน
1.70

90 วัน
1.79

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

1.80

1.92

2.06

2.18

31,600 91,373 62,293 59,612 132,373 125,827 171,457 155,724 151,803

ทีม่ า: SETSMART

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธมี ูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก จะได้มูลค่าหุน้ ของ CNS อยู่ระหว่าง
1.61 – 2.18 บำทต่ อหุ้น ต่ ากว่าราคาเสนอซื้ออยู่ 0.33 – 0.90 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 13.02 – 35.79 ทัง้ นี้ ในช่วง
ระยะเวลา 360 วันย้อนหลังล่าสุด ราคาปิ ดของ CNS สูงสุดอยู่ท่ี 2.74 บาทต่อหุ้นและต่ าสุดอยู่ท่ี 1.58 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วธิ นี ้ี เนื่องจากหุน้ สามัญของ CNS มีปริมาณการซื้อขายทีต่ ่ าเมื่อ
เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวม ดังนัน้ วิธกี ารประเมินมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก จึงอาจจะไม่ได้
สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ
แผนภำพที่ 5-1: ข้อมูลกำรซือ้ ขำยในระหว่ำงวันที่ 10 ตุลำคม 2561 - 9 ตุลำคม 2562
ณ 2 ตุลาคม 2562 ราคาปิ ด 1.60 บาท/หุน้

ล้านหุน้
20.00mm

บาท/หุน้
4.00
3.50
3.00

15.00mm

2.50

10.00mm

2.00
5.00mm

1.50

.00mm

Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019

1.00

ทีม่ า: Capital IQ

ปริมาณการซือ้ ขาย

ราคาปิ ด

หมายเหตุ: ได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์ทจ่ี ะทาคาเสนอซื้อหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ทัง้ นี้ ราคาตลาดภายหลังวันที่ CNS ได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์ทจ่ี ะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ราคาหุ้นได้ปรับสูงขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาก่อนที่ CNS จะได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์ดงั กล่าว โดยราคาหุน้ ในช่วงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21
ตุลาคม 2562 มีราคาปิ ดอยู่ท่ี 2.42 – 2.46 บาทต่อหุน้ ซึ่งโดยเฉลี่ยมีราคาตลาดต่ากว่าราคาเสนอซื้อที่ 2.51 บาทต่อ
หุน้ ดังนัน้ ราคาตลาดปั จจุบนั จึงเป็ นราคาทีต่ ่ากว่าราคาเสนอซื้อ
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จากการวิเคราะห์การซื้อขายหุน้ สามัญของ CNS ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 7 – 360 วันทาการย้อนหลังพบว่า
CNS มีอ ัต ราหมุน เวียนการซื้อ ขาย (Turnover ratio) ซึ่ง เป็ น อัต ราที่ใ ช้วดั ปริมาณการซื้อ ขายหลัก ทรัพย์เ ทียบกับ
ปริมาณหุน้ จดทะเบียน (Listed shares) ทีต่ ่าเมื่อเทียบกับตลาดดังนี้
ตำรำงที่ 5-8: อัตรำกำรหมุนเวียนกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของ CNS
7 วัน
15 วัน
30 วัน
60 วัน
SET
5.54%
13.24%
28.00%
59.22%
CNS
0.00%
0.05%
0.07%
0.12%

90 วัน
85.20%
0.51%

120 วัน
104.16%
0.61%

180 วัน
145.49%
1.26%

270 วัน
195.30%
1.73%

360 วัน
237.01%
2.23%

ทีม่ า: SETSMART

5.2.4. วิ ธีอตั รำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio)
วิธกี ารประเมินราคาตามวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ CNS ตามงบการเงิน
รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.41 บาทต่อหุน้ คูณกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีอ้างอิง (Peer Group P/BV) ทัง้ นี้ จะ
ถือเอาค่าเฉลี่ย (Average) ของอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของกลุ่มบริษทั จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจที่
ใกล้เ คีย งกับ CNS มาเป็ น อัต ราส่ ว น P/BV อ้า งอิง โดยค านวณเฉลี่ยย้อ นหลังจากราคาปิ ด ของหุ้น รายวัน ในช่วง
ระยะเวลาระหว่าง 7 ถึง 360 วันทาการ นับย้อนหลังจากวันที่ 2 ตุลาคม 2562 (ซึ่งเป็ นวันทาการหนึ่งวันก่อนวันทีท่ ่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แจ้งมติเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทัง้ นี้ เพื่อลดความเบี่ยงเบนจากการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ทีอ่ าจเกิด
จากเหตุการณ์ผดิ ปกติ หรือการเคลื่อนไหวตามฤดูกาล ซึ่งอาจทาให้ราคาหุน้ ไม่สะท้อนมูลค่าทีเ่ หมาะสม หากใช้ราคา
ณ จุดใดจุดหนึ่ง
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกบริษัททีม่ ลี กั ษณะการดาเนินธุรกิจหลัก ที่ใกล้เคียงกันจานวน 6 ราย โดยนา
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษทั จดทะเบียนทีน่ ามาเปรียบเทียบ คานวณจากค่าเฉลี่ยของ
บริษัทดังกล่าว ตามช่วงเวลาข้างต้น หารด้วยมูลค่าตามบัญชีของบริษัท นั น้ ๆ ตามงบการเงินล่าสุ ด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562
รายชื่อบริษทั ในหมวดธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ทีด่ าเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ CNS โดยสามารถสรุปเกณฑ์
คุณสมบัตใิ นการคัดเลือกคู่เทียบ ดังนี้
ตำรำงที่ 5-9: บริ ษทั คู่เทียบที่ดำเนิ นธุรกิ จใกล้เคียงกัน
บริษทั
CNS

MBKET
CGH
ASP
KGI
TNITY

ลักษณะทำงธุรกิ จ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็ นที่
ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็ นตัวแทนสนับสนุ นการขาย และรับ ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ เป็ นที่ปรึกษาการลงทุน เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินนายทะเบียนหลักทรัพย์ธุรกิจการยืม และให้ยมื หลักทรัพย์ บริการด้านวาณิชธนกิจที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิ นที่ปรึกษา
การนาบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษทั ดาเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษทั อื่น (Holding Company) ทีป่ ระกอบธุรกิจการเงิน โดยมีบริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ซึง่ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นบริษทั แกน
บริษทั ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มศี กั ยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปั จจุบนั ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ
การลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็ นธุรกิจดังต่อไปนี้ (ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) ค้าหลักทรัพย์ (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ (จ) การยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ซ) ทีป่ รึกษาทางการเงิน
(ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพนั ธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ(ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษทั ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่
ปรึกษาการลงทุน 2) ธุรกิจการเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ และ 3) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitization)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน
บริษทั
FSS

ลักษณะทำงธุรกิ จ
บริษทั ประกอบธุรกิจ 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุ พนั ธ์ 3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจลงทุน 5. ธุรกิจ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ 6. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุ นการซื้อขายคืนหน่ วยลงทุน 7. ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ 8. ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 9. ธุรกิจตราสารหนี้

ทีม่ า: Capital IQ

หมายเหตุ:
1) ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้รวมบริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“UOBKH”) เข้ามาพิจารณาเป็ นคู่
เทียบของบริษทั เนื่องจากหุน้ ของ UOBKH มีปริมาณมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนทีน่ ้อยจนเกินไป
2) ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้รวมบริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“GBX”) เข้ามาพิจารณาเป็ นคูเ่ ทียบของบริษทั
เนื่องจากรายได้สว่ นใหญ่ของ GBX ไม่ได้มาจากธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
3) ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้รวมบริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) (“AEC”) เนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market
capitalization) มีขนาดทีแ่ ตกต่างกับ CNS มากเกินไป และมีผลการดาเนินงานทีข่ าดทุนอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2558
ตำรำงที่ 5-10: สรุปอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี (P/BV) ของบริ ษทั คู่เทียบของ CNS
อัตรำส่วน P/BV ตำมจำนวนวันทำกำรย้อนหลัง
บริ ษทั คู่เทียบ
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน
CNS
0.68
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.77
0.84
0.88
MBKET
1.08
1.08
1.09
1.12
1.10
1.13
1.19
1.29
1.42
CGH
0.65
0.64
0.64
0.65
0.66
0.66
0.67
0.69
0.72
ASP
0.93
0.93
1.01
1.11
1.14
1.18
1.28
1.39
1.45
KGI
1.54
1.55
1.57
1.52
1.49
1.48
1.52
1.54
1.51
TNITY
0.54
0.54
0.54
0.55
0.57
0.58
0.62
0.67
0.68
FSS
0.41
0.41
0.41
0.44
0.44
0.43
0.43
0.45
0.48
ค่ำเฉลี่ยของบริ ษทั คู่เทียบ
0.83
0.83
0.85
0.87
0.87
0.88
0.93
0.98
1.02
1
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ของ CNS (บาทต่อหุน้ )
2.41
2.41
2.41
2.41
2.41
2.41
2.41
2.41
2.41
รำคำหุ้น (บำทต่อหุ้น)
2.00
2.01
2.04
2.10
2.10
2.13
2.23
2.36
2.45
ทีม่ า: SETSMART
หมายเหตุ: 1 คานวณจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จากข้อมูลในงบการเงินรวมของ CNS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึง่ ได้รบั การสอบทานจากผูต้ รวจสอบบัญชีของ
CNS มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ 2.41 บาทต่อหุ้น คูณกับอัตราส่วน P/BV อ้างอิงตามตารางข้างต้นซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง
0.83 – 1.02 เท่า จะได้มลู ค่าหุน้ ของ CNS อยู่ในช่วงระหว่าง 2.00 – 2.45 บำทต่อหุ้น ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซื้ออยู่ 0.06
– 0.51 บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ 2.22 – 20.20
ถึงแม้ว่าวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเป็ นการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดย
ไม่ได้คานึงถึงความสามารถในการทากาไรและผลการดาเนินงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม เป็ นวิธที ค่ี านวณจากค่าเฉลีย่
ของราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีของคู่เทียบทีใ่ ช้อ้างอิง วิธนี ้ีเหมาะสาหรับหุน้ ทีม่ สี นิ ทรัพย์เพื่อจาหน่ ายเป็ นหลัก หรือ
หุน้ กลุ่มธุรกิจการเงินทีม่ สี นิ ทรัพย์สภาพคล่องสูงและอยู่ภายใต้การกากับดูแลและกฎระเบียบทีร่ ดั กุมคล้ายคลึงกัน เช่น
ธนาคาร หรือ ธุรกิจหลักทรัพย์ วิธนี ้ีสามารถสะท้อนมุมมองของตลาดและให้มูลค่าทีเ่ สถียรกว่าวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อ
กาไร จึงสามารถนามาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าหุน้ ทีเ่ หมาะสมได้
5.2.5. วิ ธีอตั รำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ ต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ เป็ นการนาข้อมูลกาไรต่อหุน้ (EPS) ของ CNS 4 ไตร
มาสย้อนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มาคูณกับอัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้นอ้างอิง (Peer Group P/E)
โดย P/E อ้างอิงจะถือเอาค่าเฉลี่ย (Average) ของอัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไรสุทธิเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ CNS มาเป็ นอัตราส่วน P/E อ้างอิง โดยคานวณเฉลี่ยย้อนหลังจากราคาปิ ดของหุน้ รายวัน
ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 7 ถึง 360 วันทาการ นับย้อนหลังจากวันที่ 2 ตุลาคม 2562 (ซึ่งเป็ นวันทาการหนึ่งวันก่อน
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วันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แจ้งมติเกีย่ วกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สรุปได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 5-11: สรุปอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อกำไรสุทธิ (P/E) ของบริ ษทั คู่เทียบของ CNS
อัตรำส่วน P/E ตำมจำนวนวันทำกำรย้อนหลัง
บริ ษทั คู่เทียบ
7 วัน
15 วัน
30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน
CNS
32.45
32.59
32.87
34.22 35.31
33.96
30.51
MBKET
28.49
28.64
28.76
26.73 23.83
22.09
19.63
CGH1
105.85 104.26 103.73 43.18 (3.56) (30.50) (20.77)
ASP
15.09
15.10
16.33
17.44 17.36
17.11
16.22
KGI
8.05
8.11
8.20
8.18
8.11
8.12
8.26
TNITY
16.88
17.04
17.13
18.75 19.86
19.52
17.87
FSS1
(6.81)
(6.84)
(6.86) (8.52) (8.89) (15.84) (17.73)
ค่ำเฉลี่ยของบริ ษทั คู่เทียบ
20.19
20.30
20.66
21.06 20.89
20.16
18.50
2
กาไรสุทธิต่อหุน้ ของ CNS (บาทต่อหุน้ )
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
รำคำหุ้น (บำทต่อหุ้น)
1.01
1.01
1.03
1.05
1.04
1.01
0.92

270 วัน 360 วัน
26.93
23.50
17.57
17.17
2.50
8.35
14.75
13.69
8.28
8.46
16.05
24.46
(7.11) (3.13)
16.72
17.46
0.05
0.05
0.84
0.87

หมายเหตุ: 1 ไม่นา มารวมในการคานวณค่าเฉลีย่ เนื่องจากมีผลการดาเนินงานขาดทุน
2 คานวณจากกาไรสุทธิยอ
้ นหลัง 12 เดือน

จากการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธนี ้จี ะได้มลู ค่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิของบริษทั คู่เทียบอยู่ระหว่าง 16.72
– 21.06 เท่า และราคาประเมินตามวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ อยู่ระหว่าง 0.84 – 1.05 บำทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่า
ราคาเสนอซื้ออยู่ 1.46 – 1.67 บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ 58.04 – 66.70 อย่างไรตาม วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้
เป็ นวิธที ใ่ี ช้ค่าเฉลี่ยของราคาตลาดต่อกาไรของคู่เทียบทีใ่ ช้อ้างอิง มาคานวณเพื่อหามูลค่าหุน้ ของบริษทั โดยสะท้อน
ความสามารถในการทากาไร ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอดีต โดยมิได้สะท้อนถึงโครงสร้างสร้างทรัพย์สนิ และหนี้สินของ
บริษทั และอาจไม่สะท้อนมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างผลประกอบการและประเภทลูกค้าของ
บริษทั ฯกับบริษทั คู่เทียบ โดยเฉพาะในกรณีทต่ี วั แปรกาไรต่อหุน้ มีความผันผวนสูง ดังนัน้ วิธกี ารนี้จงึ อาจไม่เหมาะสมใน
การใช้ประเมินมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ
5.2.6. วิ ธีมูลค่ำปัจจุบนั ของเงิ นปันผล (Dividend Discount Model : DDM)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธคี ดิ ลดเงินปั นผล (Dividend Discount Model : DDM) เป็ นวิธที ่คี านวณหาราคาหุ้น
สามัญด้วยการคาดการณ์เงินปั นผลจ่ายทีค่ าดว่าธุรกิจจะสามารถจ่ายได้จากผลการดาเนินงานในอนาคต แล้วนามา
คานวณหามูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราผลตอบแทนของผู้ถือหุน้ (Ke) ที่เหมาะสมเป็ นอัตราส่วนในการคิดลด ซึ่งวิธนี ้ี
กระแสเงินสดที่นามาใช้ในการคานวณ คือ เงินปั นผลจ่ าย ที่ทางบริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยตรง ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้ในอัตราที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินสารองต่าง ๆ ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้ขอ้ มูลนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ทผ่ี ่าน
มา (ตัง้ แต่ปี 2558 – 2561) ทีม่ อี ตั ราการจ่ายเงินปั นผลเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94.11 โดยนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้คาดการณ์
เงินปั นผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานว่าธุรกิจของบริษัท ฯยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going
Concern Basis) และไม่ มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ เกิ ด ขึ้น รวมทัง้ เป็ นไปภายใต้ ภ าวะเศรษฐกิ จ และ
สถานการณ์ในปั จจุบนั
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้คานวณหากระแสเงินสดในรูปของเงินปั นผลในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน
ของบริษทั ฯ ในระยะเวลา 5 ปี ขา้ งหน้า (ปี 2563- 2567) โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานว่าธุรกิจของบริษทั ฯ ยังคงดาเนินต่อไป
อย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึ้น รวมทัง้ เป็ น ไปตามภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ทีม่ กี ารดาเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานของทีมงานชุดปั จจุบนั โดยทีไ่ ม่ ได้คานึงถึง
แผนงานหรือการเปลีย่ นแปลงในอนาคตทีอ่ าจถูกกาหนดโดยผูท้ าคาเสนอซื้อ
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ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานในการจัดทาประมาณการในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผูจ้ ดั ทา
ขึน้ โดยได้ประมาณการกระแสเงินสดจากการคาดการณ์ผลการดาเนินงานของ CNS ในอนาคต ซึง่ สมมติฐานทีใ่ ช้ในการ
คาดการณ์ ดงั กล่าวอ้างอิงจากข้อมูลหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และ/หรือจากงบประมาณหรือ
แผนงานของ CNS รวมทัง้ ข้อมูลของอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ สมมติฐานในการจัดทาประมาณการนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและข้อมูลที่รบั รูไ้ ด้ใน
ปั จจุบนั ณ ขณะทีท่ าการศึกษาเท่านัน้ ซึง่ หากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปลีย่ นแปลงจากปั จจุบนั อย่างมีนัยสาคัญและ
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ CNS รวมทัง้ สถานการณ์ ของ CNS มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจาก
สมมติฐานทีก่ าหนดขึน้ ราคาหุน้ ทีป่ ระเมินได้ตามวิธนี ้ี อาจเปลีย่ นแปลงไปตามปั จจัยทีเ่ ข้ามากระทบได้
สมมติฐานทีส่ าคัญของประมาณการทางการเงินของ CNS สรุปได้ดงั นี้
1. สมมติ ฐำนด้ำนรำยได้
1.1. รำยได้ค่ำนำยหน้ ำจำกกำรขำยหลักทรัพย์
ประมาณการรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวั นของตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ส่วนแบ่งการตลาดของกิจการ และอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย
ของกิจการ
ตำรำงที่ 5-12: ประมำณกำรรำยได้ค่ำนำยหน้ ำจำกธุรกิ จหลักทรัพย์
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
จานวนวันทีม่ กี ารซื้อขาย (วันต่อปี )
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ตลาดเฉลีย่ ต่อวัน
ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กิจการต่อปี
อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เฉลีย่
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของกิจการ

2560A
244

2561A
245

1H62A
183

2562E
243

2563F
243

2564F
243

2565F
243

2566F
243

2567F
243

50,114

57,674

49,720

49,720

49,720

51,378

51,378

51,378

51,378

2.76%

2.24%

1.86%

2.32%

2.32%

2.32%

2.32%

2.32%

2.32%

604,595

556,111

211,285

503,063

503,063

519,833

519,833

519,833

519,833

0.12%

0.12%

0.11%

0.11%

0.11%

0.11%

0.11%

0.11%

0.11%

766.67

657.95

230.30

536.28

536.28

554.16

554.16

554.16

554.16

• ประมาณการมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดเฉลีย่ ต่อวัน
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สาหรับปี 2562 – 2567 (ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษทั หลักทรัพย์) โดยในปี 2562
และ 2563 อ้างอิงจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อ วันที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2562 หลังจากนัน้
กาหนดให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันในปี 2564 เติบโตด้วยอัตราร้อยละ 3.33 โดยอ้างอิงจากอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2557 และกาหนดให้มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเห็นว่าอัตราการ
เติบโตของปริมาณการซื้อขายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ล่าสุดมีความเหมาะสมทีจ่ ะสะท้อนแนวโน้มอัตราการเติบโตของ
ธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
• ประมาณการส่วนแบ่งการตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ในช่วงระหว่าง 5 ปี ทผ่ี ่านมาระหว่างปี 2557 – 2562 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั ฯ มีทศิ ทางทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงกาหนดให้ใช้ส่วนแบ่งการตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง ตัง้ แต่ปี 2559 จนถึง
ไตรมาสที่ 3 ในปี 2562 โดยกาหนดให้ส่วนแบ่งการตลาดของปี 2562 มีสดั ส่วนในการถ่วงน้ าหนักทีม่ ากทีส่ ุดและส่วน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

แบ่งการตลาดในปี 2559 มีสดั ส่วนในการถ่วงน้าหนักน้อยทีส่ ุด ซึง่ จากการคานวณจะได้ส่วนแบ่งการตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักย้อนหลังเท่ากับร้อยละ 2.32 โดยให้ส่วนแบ่งการตลาดดังกล่าวคงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
• ประมาณการอัตราค่านายหน้าสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอัตราค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการโดยใช้อตั ราค่านายหน้าที่
เกิดขึน้ จริงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็ นฐานในการประมาณการ และกาหนดให้อตั ราค่านายหน้าในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวคงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
ตำรำงที่ 5-13: ประมำณกำรรำยได้ค่ำนำยหน้ ำจำกธุรกิ จสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำ
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
จานวนวันทีม่ กี ารซื้อขาย (วันต่อปี )
ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เฉลีย่ ต่อวัน
ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจนายหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกิจการ
ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฃของกิจการต่อปี
อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เฉลีย่
รายได้ค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของกิจการ

2560A

2561A

1H62A

2562E

2563F

2564F

2565F

2566F

2567F

244

245

183

243

242

242

242

242

242

324,217

426,213

378,178

421,135

421,135

421,135

421,135

421,135

421,135

2.63%

3.69%

2.59%

2.78%

2.78%

2.78%

2.78%

2.78%

2.78%

2,079,826

3,852,916

1,177,198

2,849,866

2,849,866

2,849,866

2,849,866

2,849,866

2,849,866

22.17

18.91

24.07

24.07

24.07

24.07

24.07

24.07

24.07

46.10

72.87

28.33

68.59

68.59

68.59

68.59

68.59

68.59

• ประมาณการปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลีย่ ต่อวัน
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลีย่ ต่อวันของตลาดหลักทรัพย์
ฯ สาหรับปี 2562 – 2567 โดยอ้างอิงจากปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 421,135 สัญญาต่อวัน หลังจากนัน้ กาหนดให้มีปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าคงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
• ประมาณการส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย
อ้างอิงจากส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562
ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 2.78 โดยที่อตั ราส่วนแบ่งการตลาดทีเ่ กิดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 จะใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ในระหว่างปี 2557 – 2562 หลังจากนัน้ กาหนดให้มอี ตั ราการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตลอดระยะเวลาประมาณการ
• ประมาณการอัตราค่านายหน้าสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณอัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกิจการโดยใช้อตั ราค่านาย
หน้าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็ นฐานในการประมาณการ และกาหนดให้อตั ราค่านายหน้าในการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวคงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
1.2. รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริกำร
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการส่วนงานด้านวาณิชธนกิจ เช่น การ
รับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การให้บริการทีป่ รึกษาทางการเงิน รายได้จากธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน รายได้ค่าธรรมเนี ยมจากการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ และรายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ทัง้ นี้ ในการ
จัดทาประมาณการสาหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการ ในส่วนของรายได้จากการให้บริการจากส่วนงานด้านวาณิชธนกิจ รายได้จากธุรกิจตัวแทนสนั บสนุ นการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบประมาณที่
ได้รบั จากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ สาหรับปี ประมาณการ 2562 - 2564 หลังจากนัน้ กาหนดให้มรี ายได้ดงั กล่าวคงที่ ส่วน
รายได้ค่ า ธรรมเนี ย มและบริก ารอื่น ๆ ก าหนดให้ใ ช้ค่ า เฉลี่ยระหว่ า งปี 2559 - 2562 แล้ว ให้ค งที่ต ลอดระยะเวลา
ประมาณการ
ตำรำงที่ 5-14: ประมำณกำรรำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำร
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
2560A 2561A 1H62A
รายได้จากธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขาย
301.09 214.60 73.17
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)
28.92 57.38 28.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจ
รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
24.07 31.58 33.64
ตลาดหลักทรัพย์ (SBL)
74.52 82.40 45.40
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ
428.60 385.96 181.20
รวม

2562E

2563F

2564F

2565F

2566F

2567F

251.08

306.32

389.03

389.03

389.03 389.03

39.96

45.67

50.03

50.03

50.03

50.03

28.11

32.04

37.17

37.17

37.17

37.17

81.10
400.26

81.10
465.14

81.10
557.34

81.10
557.34

81.10 81.10
557.34 557.34

1.3. รำยได้ดอกเบีย้ เงิ นให้ก้ยู ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงจากสัดส่วน
รายได้ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์เทียบกับสัดส่วนของรายได้ค่านายหน้า โดยอ้างอิงจากค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 3
ปี (ตัง้ แต่ ปี 2559 - 2561) และที่เ กิด ขึ้น ในช่ว งครึ่งปี แรกของปี 2562 เป็ น อัต ราตัง้ ต้นเพื่อใช้ในการค านวณตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
1.4. กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิ น
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล และ
ธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกาไรและผลตอบแทนจาก
เครื่องมือทางการเงิน โดยปรับกาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินทีไ่ ด้รบั ในครึง่ ปี แรกของปี 2562 ให้เป็ น
รายได้ทงั ้ ปี แล้วกาหนดให้รายได้ดงั กล่าวคงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
1.5. รำยได้อื่น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้อ่นื โดยปรับรายได้อ่นื ทีไ่ ด้รบั ในครึ่งปี แรกของปี 2562 ให้เป็ น
รายได้ทงั ้ ปี แล้วกาหนดให้รายได้ดงั กล่าวคงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
2. สมมติ ฐำนด้ำนค่ำใช้จ่ำย
2.1. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชัน่ และสวัสดิการอื่น ๆ ซึง่ เป็ นค่าใช้จ่าย
หลักในการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินเดือนและโบนัสโดยอ้างอิงจากข้อมูล
ในอดีตใน และปรับด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ สาหรับค่าคอมมิชชัน่ ทีป่ รึ กษา
ทางการเงินอิสระประมาณการโดยอ้างอิงจากสัดส่วนต่อรายได้ค่านายหน้าเฉลี่ยจากปี 2559 - 2561 ส่วนค่าใช้จ่าย
สวัสดิการสาหรับพนักงานอื่น ๆ กาหนดให้เพิม่ ขึน้ ตามอัตราเงินเฟ้ อ ย้อนหลัง 10 ปี (เท่ากับร้อยละ 1.58 อ้างอิงจาก
ค่าเฉลีย่ อัตราการเติบโตของอัตราเงินเฟ้ อจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

© 2019 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.

23

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

2.2. ค่ำธรรมเนี ยมและบริกำรจ่ำย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องจ่ายชาระให้แก่ผใู้ ห้บริการที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดอนุ พนั ธ์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. สานักหักบัญชี
ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ค่ า ธรรมเนี ย มธุ ร กรรมการเป็ น ตัว แทนสนั บ สนุ น การขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น และ
หน่วยงานอื่น ๆ ซึง่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผันแปรตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ และรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายโดยใช้ค่าเฉลี่ยสัดส่วนค่าธรรมเนียมและ
บริการจ่าย โดยเทียบกับรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการของบริษทั ฯ และกาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน เท่ากับร้อยละ 16.04 ต่อปี โดยอ้างอิงจาก
ค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี (ตัง้ แต่ปี 2559 – 2561) และทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2562 เป็ นอัตราตัง้ ต้นเพื่อใช้ในการ
คานวณตลอดระยะเวลาประมาณการ
2.3. ต้นทุนทำงกำรเงิ น
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต้องจ่ายชาระให้กบั ลูกค้าของบริษัทฯ จากการวางเงินประกันของลูกค้าเพื่อเปิ ด
บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
ต้นทุนทางการเงินเท่ากับร้อยละ 1.77 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (ตัง้ แต่ปี 2559 – 2561)
และทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2562
2.4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่นส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าโทรศัพท์ ค่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าบารุงรักษา ค่าเช่าสานักงานและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่า ค่าลิขสิทธิซอฟแวร์
์
ค่าข้อมูล ค่าเสื่อม
ราคา ค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ นต้น ซึ่งทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้คานวณค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตาม ตามมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และแผนการลงทุน
ในอนาคตของบริษทั ฯ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กาหนดให้ผนั แปรกับรายได้รวมคิดเป็ นร้อยละ 15.11 ของรายได้รวม โดย
อ้างอิงจากอัตราเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง (ตัง้ แต่ปี 2559 – 2561) และทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2562
2.5. ภำษีเงิ นได้นิติบุคคล
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20
3. กำรประมำณกำรรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน (Capital Expenditure)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายจ่ายเพื่อการลงทุนโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยในการลงทุนในส่ว นของ
อุปกรณ์และซอฟท์แวร์ เฉลีย่ ย้อนหลังในช่วงปี 2557 – 2561 และกาหนดให้เท่ากันตลอดระยะประมาณการ
4. กำรจ่ำยเงิ นปันผล
ในอดีตทีผ่ ่านมา บริษทั ฯมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลโดยเฉลี่ยย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2558 – 2561 เท่ากับร้อยละ 94.11
ต่อปี ในขณะทีบ่ ริษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังหักเงินสารองต่างๆ
เนื่องจากทีผ่ ่านมายังไม่มนี โยบายใช้เงินลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประมาณการอัตราการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นช่วงทีร่ อ้ ยละ 60.00 – 94.11 ตลอดระยะเวลาประมาณการตามหลักของความระมัดระวัง
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ตารางแสดงมูลค่าการจ่ายเงินปั นผลทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงปี 2558 – 2561 และปี ประมาณการ (ปี 2562 -2567)
ปี

กำไรสุทธิ

เงินปันผลจ่ำย

อัตรำกำรจ่ำยเงิ นปันผล

2558A
2559A
2560A
2561A
2562E
2563F

416.0
412.2
475.4
177.5
224.0
208.1

387.1
387.1
451.6
167.7
134.4 - 210.8
124.8 - 195.8

93.06%
93.91%
94.99%
94.49%
60%.00 - 94.11%
60%.00 - 94.11%

2564F
2565F
2566F
2567F

257.1
231.3
205.1
179.6

154.3 - 241.9
138.8 - 217.7
123.1 - 193.1
107.8 - 169.0

60%.00 - 94.11%
60%.00 - 94.11%
60%.00 - 94.11%
60%.00 - 94.11%

หมายเหตุ: ประมาณการกาไรสุทธิขา้ งต้นคานวณมาจากสมมติฐานด้านรายได้และค่าใช้จ่ายในข้อ 1 – 3 ภายใต้ 5.2.6 วิธมี ูลค่าปัจจุบนั ของเงินปันผล
(Dividend Discount Model : DDM)

5. กำรประเมิ นมูลค่ำ
5.1. อัตรำกำรขยำยตัวของกระแสเงิ นสดหลังจำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value)
ในประมาณการทางการเงินกาหนดให้มอี ตั ราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการที่
ร้อยละ 0 ต่อปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
5.2. อัตรำส่วนลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากเงินปั นผลทีค่ าดว่านักลงทุนจะได้รบั ใน
อนาคตจะเท่ากับต้นทุนของทุน หรืออัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ (Ke) ซึง่ คานวณได้จาก Capital Asset Pricing
Model (CAPM) โดยมีสตู รการคานวณดังนี้
โดยที่
Risk Free Rate (Rf) =

Beta (β) =

Market Risk (Rm) =

Ke (หรือ Re) = Rf + β (Rm - Rf)
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.85
ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาว่า
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี เพื่อให้สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนใน
สินทรัพย์ทไ่ี ม่มคี วามเสีย่ งหากถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาว
ค่ า สัม ประสิ ท ธิค์ วามแปรปรวนระหว่ า งผลตอบแทนของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ กับ
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่นามาเปรียบเทียบ โดยคานวณ
จากข้อมูลราคาปิ ดเฉลีย่ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี นับจากวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาว่า ข้อมูลที่เลือกมานัน้ เป็ นช่วงเวลาที่มจี านวน
และความถี่ของข้อมูลเหมาะสมต่อการคานวณทางสถิติ และยังสามารถสะท้อนความ
เสีย่ งของสภาวะธุรกิจในปั จจุบนั ได้ดี ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.59
อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เฉลี่ย ย้อ นหลัง 30 ปี ตัง้ แต่
ตุลาคม 2532 – เดือน กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.04 ต่อปี ซึ่งน่ าจะสามารถ
สะท้อนความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาวได้ดี

ทัง้ นี้ เมื่อนาตัวแปรดังกล่าวมาคานวณ จะได้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (Ke) เท่ากับร้อยละ 7.90 ต่อปี
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มูลค่ำเงิ นปันผลหลังจำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value of Dividend)
การพิจารณามูลค่าเงินปั นผลภายหลังจากระยะเวลาประมาณการคือ สิ้นปี 2567 จะพิจารณาจากปั จจัย ต่าง ๆ
ประกอบไปด้วย เงินปั นผล ณ ปี 2567 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินปั นผลเฉลี่ยต่อปี อัตราคิดลด เป็ นต้น โดยมีสูตรการ
คานวณดังนี้
Terminal

=

((D2567 x (1 + G)) / (Ke – G)

D2567

=

มูลค่าของเงินปั นผลจ่าย ณ ปี 2567

G

=

อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินปั นผลเฉลีย่ ต่อปี อย่างต่อเนื่องตลอดไป
(Going Concern Basis) กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เท่ากับร้อยละ 7.90 ต่อปี

โดยที่

จากข้อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น ทาให้คานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากเงินปั นผลและมูลค่า
หุน้ ของบริษทั ฯ ตามวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผลได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 5-15: สรุปมูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดจำกเงิ นปันผล
(หน่วย: ล้านบาท)
2562E
2563F
กาไรสุทธิ
224.0
208.1
เงินปั นผล
210.8
195.8
Terminal Value of Dividend
203.0
174.7
มูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล
2,400.2
รวมมูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล
2,150,469,000
จานวนหุน้
1.12
มูลค่าหุน้ (บาท/หุน้ )

2564F
257.1
241.9

2565F
231.3
217.7

2566F
205.1
193.1

200.0

166.8

137.1

2567F
179.6
169.0
2,138.4
1,518.5

นอกจากนี้ ทางทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ทากรวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยทีก่ ารปรับ
เพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน อัตราการเติบโตของเงินปั นผลหลังจากช่วงระยะเวลา
ประมาณการ และอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ (Ke) และหากบริษทั ฯมีการจ่ายปั นผลตามนโยบายทีไ่ ม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
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เงิ นปันผลในอัตรำร้อยละ 60
ปรับเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 0.050
0.63
0.69
0.75
0.80

มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
เฉลี่ยต่อวัน
ปรับลดลงร้อยละ 4
ปรับลดลงร้อยละ 2
กรณีฐาน
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4

0.86

ปรับลดลงร้อยละ 1.00
ปรับลดลงร้อยละ 0.50
กรณีฐาน

ปรับเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 2.00
1.02
0.94
0.86

ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.50
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.00

0.80
0.75

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งกำรตลำด
ปรับเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 0.025
กรณี ฐำน
0.62
0.60
0.67
0.66
0.73
0.71
0.79
0.77
0.85

0.83

Terminal Growth
ปรับเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 1.00
กรณี ฐำน
0.90
0.80
0.83
0.75
0.78
0.71
0.73
0.69

0.67
0.64

ปรับลดลงร้อย
ละ 0.025
0.58
0.64
0.69
0.75

ปรับลดลงร้อย
ละ 0.050
0.57
0.62
0.68
0.73

0.81

0.79

ปรับลดลงร้อย
ละ 1.00
0.74
0.70
0.66

ปรับลดลงร้อย
ละ 2.00
0.68
0.65
0.62

0.63
0.60

0.59
0.57

ปรับลดลงร้อย
ละ 0.025
0.92

ปรับลดลงร้อย
ละ 0.050
0.89

1.00
1.09
1.18
1.27

0.98
1.06
1.15
1.24

ปรับลดลงร้อย
ละ 1.00
1.16
1.09
1.04
0.99
0.94

ปรับลดลงร้อย
ละ 2.00
1.07
1.02
0.97
0.93
0.89

เงิ นปันผลในอัตรำร้อยละ 94.11
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
เฉลี่ยต่อวัน
ปรับลดลงร้อยละ 4
ปรับลดลงร้อยละ 2
กรณีฐาน
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ปรับลดลงร้อยละ 1.00
ปรับลดลงร้อยละ 0.50
กรณีฐาน
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.50
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.00

ปรับเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 0.050
0.99
1.08
1.17
1.26
1.35

ปรับเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 2.00
1.61
1.47
1.36
1.26
1.18

ส่วนแบ่งกำรตลำด
ปรับเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 0.025
กรณี ฐำน
0.97
0.94
1.05
1.14
1.23
1.33

1.03
1.12
1.21
1.30

Terminal Growth
ปรับเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 1.00
กรณี ฐำน
1.40
1.26
1.30
1.18
1.22
1.12
1.14
1.06
1.08
1.00

จากการวิเคราะห์ Sensitivity Analysis จะได้ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ตามวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผลจะอยู่
ระหว่าง 0.57 – 1.61 บาทต่อหุน้ ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าราคาเสนอซื้อเท่ากับ 0.90 – 1.94 บาทหรือต่ากว่าในอัตราร้อยละ
36.02 – 77.35 ของราคาเสนอซื้อ
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธนี ้ีจดั ทาโดยอ้างอิงจากสมมติฐานทีไ่ ด้รบั จาก CNS ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ ปัจจุบนั ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ ของ CNS หรือสภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ของ CNS เปลีย่ นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรทีก่ าหนด
ไว้ อาจทาให้ประมาณการที่กาหนดขึ้นภายใต้สมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญและอาจ
ส่งผลกระทบให้มลู ค่าหุน้ ของ CNS ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปเช่นกัน
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5.3.

สรุปควำมเหมำะสมของรำคำเสนอซื้อหุ้นสำมัญของ CNS

จากวิธปี ระเมินมูลค่าทัง้ หมด สามารถสรุปเปรียบเทียบมูลค่าหุน้ ของ CNS ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธกี ารต่าง
ๆ ได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 5-16: สรุปเปรียบเทียบมูลค่ำหุ้นของ CNS ตำมกำรประเมินมูลค่ำด้วยวิ ธีต่ำง ๆ
วิ ธีกำรประเมิ นรำคำหุ้น
1

วิธมี ลู ค่าตามบัญชี

2

วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี

3

วิธมี ลู ค่าตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก

4

วิ ธีอตั รำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี

5

วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้

6

วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผล
การวิเคราะห์ความไว

มูลค่ำ CNS
(บำทต่อหุ้น)

2.41
2.41
1.61 – 2.18
2.00 - 2.45
0.84 - 1.05
0.71 – 1.12
0.57 - 1.61

รำคำเสนอซื้อ

2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51

สูงกว่ำ (ต่ำกว่ำ) รำคำ

สูงกว่ำ (ต่ำกว่ำ) รำคำ

เสนอซื้อ (บำท)

เสนอซื้อ (ร้อยละ)

(0.10)
(0.10)
(0.33 – 0.90)
(0.06 – 0.51)
(1.46 – 1.67)
(1.39 – 1.80)
(0.90 – 1.94)

(3.98)
(3.98)
(13.02 – 35.79)
(2.22 – 20.20)
(58.04 – 66.70)
(55.53 - 71.65)
(36.02 - 77.35)

การประเมินราคาหุน้ ในแต่ละวิธมี ขี อ้ ดีและข้อด้อยแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของราคาหุน้ จากการ
ประเมินราคาหุน้ ในแต่ละวิธที แ่ี ตกต่างกันไป ดังนี้
1) วิธมี ูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Book Value Approach) จะคานึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรัพย์สนิ
ตามที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ท่เี ป็ นปั จจุบนั ไม่ได้สะท้อนราคาหรืออุป
สงค์ แ ละอุ ป ทานในตลาด รวมทัง้ ยัง ไม่ ไ ด้ส ะท้อ นความสามารถในการท าก าไรของกิจ การในอนาคต
ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม ดังนัน้ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธนี ้ีไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้ประเมินราคายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของ CNS และไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของกิจการได้
2) วิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้ดกี ว่า
การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธมี ลู ค่าตามบัญชี เนื่องจากเป็ นการนามูลค่าตามบัญชีมาปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ
และหนี้สนิ ให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมและมูลค่าทีเ่ หมาะสมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ หมาะสม ณ ขณะทีท่ าการ
ประเมิน อย่างไรก็ตาม วิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชีไม่ได้สะท้อนราคาหรืออุปสงค์และอุปทานในตลาด และ
ไม่ได้คานึงถึงความสามารถในการทากาไร ผลการดาเนินงานในอนาคต และความสามารถในการแข่งขัน
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธนี ้ีไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถ
สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของกิจการได้
3) วิธมี ลู ค่าตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก (Volume Weighted Average Price Approach) ราคาตลาดเป็ น
กลไกทีถ่ ูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนทีม่ ตี ่อหุน้ ของ CNS ซึง่ สามารถสะท้อนถึงมูลค่าหุน้ ใน
ขณะนัน้ ๆ จากการที่นักลงทุนย่อมมุ่งหวังผลตอบแทนในอนาคต นักลงทุนจึงต้องพิจารณาปั จจัย ต่าง ๆ
รวมทัง้ ปั จจัยพื้นฐาน ศักยภาพและการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หุ้นสามัญของ CNS มี
ปริมาณการซื้อขายทีต่ ่าเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ ฯโดยรวม ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า
การประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธนี ้ไี ม่เหมาะสม เนื่องจากอาจไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของกิจการได้
4) วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) เป็ นวิธที ค่ี านวณจากค่าเฉลี่ย
ของราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีของคู่เทียบทีใ่ ช้อ้างอิง วิธนี ้ีเหมาะสาหรับหุน้ ทีม่ สี นิ ทรัพย์เพื่อจาหน่ ายเป็ น
หลัก หรือหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มสี ินทรัพย์สภาพคล่องสูงและอยู่ภายใต้การกากับดูแลและกฎระเบียบที่
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รัดกุมคล้ายคลึงกัน เช่น ธนาคาร หรือ ธุรกิจหลักทรัพย์ วิธนี ้ีสามารถสะท้อนมุมมองของตลาดและให้มลู ค่าที่
เสถียรกว่าวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไร
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) เป็ นวิธีท่ใี ช้ค่าเฉลี่ยของราคา
ตลาดต่อกาไรของคู่เทียบในอดีต มาคานวณเพื่อหามูลค่าหุน้ ของบริษทั โดยสะท้อนความสามารถในการทา
กาไร ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอดีต โดยมิได้สะท้อนถึงโครงสร้างทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ฯ และอาจไม่
สะท้อนมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากความแตกต่ างระหว่างผลประกอบการและประเภทลูกค้าของบริษัทฯ
กับบริษทั คู่เทียบ โดยเฉพาะในกรณีทต่ี วั แปรกาไรต่อหุน้ มีความผันผวนสูง
6) วิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (Dividend Discount Model: DDM) เป็ นวิธที ่ปี ระมาณการเงินปั นผลจ่ายใน
อนาคต แล้วคิดลดให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยมีปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอดีต ภาวะ
อุตสาหกรรมและความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯในอนาคต อย่างไรก็ดีในกรณีท่อี ตั รากาไรของ
บริษทั ฯในอดีตมีความผันผวนสูงทัง้ จากสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกาไร/ขาดทุนจากรายการที่ไม่ปกติ
การประมาณการกาไรและเงินปั นผลในอนาคตอาจคลาดเคลื่อนได้สงู ในกรณีน้จี งึ เป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น ว่า วิธกี ารประเมินราคาที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่า คือ วิธี
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) ซึ่งเป็ นวิธที ่อี าศัยการพิจารณามูลค่าตาม
บัญชีของกิจการทีส่ ่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสด และสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องสูง เช่น ลูกหนี้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึง่ สามารถสะท้อนมูลค่าทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของบริษทั ฯ และวิธดี งั กล่าวยังสะท้อนมูล
ค่าทีน่ ักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในกลุ่มบริษทั หลักทรัพย์ เมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากบริษัททีป่ ระกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ยงั มีโครงสร้างสินทรัพย์ และหนี้สินที่คล้ายคลึงกันจึงสามารถใช้เปรียบเทียบกันได้ ดังนัน้ การใช้
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีอ้างอิงของกลุ่มบริษทั หลักทรัพย์มาประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของกิจการ จึงสามารถ
นามาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าหุน้ ที่เหมาะสมได้ ทัง้ นี้ การใช้วธิ อี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี จะได้ผลการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ของกิจการทีเ่ หมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 2.00 – 2.45 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึง
มีความเห็นว่ามูลค่าราคาทีเ่ สนอซื้อหุน้ ของกิจการทีร่ าคา 2.51 บาทต่อหุน้ มีความเหมาะสม
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6.

สรุปควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ นอิ สระ

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาและวิเคราะห์ขอ้ มูล ต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขต เงื่อนไข และข้อจากัด ตามทีไ่ ด้
กล่าวมาแล้วในส่วนต่าง ๆ ของรายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขอเพิกถอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ มีควำมเหมำะสม
เนื่องจากราคาเสนอซื้อที่ 2.51 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาทีอ่ ยู่ในช่วงการประเมินโดยวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีท่ี
อยู่ในช่วงระหว่าง 2.00 – 2.45 บาทต่อหุ้นนอกจากนี้ ราคาตลาดของหุน้ CNS ภายหลังจากทีบ่ ริษัทฯ ได้รบั หนังสือ
แสดงความประสงค์ใ นการขอเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ ออกจากการเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ผ่านคาเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย NAIS เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จนกระทัง่ ณ วันทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงิน
อิสระจัดทารายงาน พบว่า หุน้ ของบริษทั ฯ โดยเฉลีย่ มีราคาตลาดทีต่ ่ากว่าราคาเสนอซื้อที่ 2.51 บาทต่อหุน้ นอกจากนัน้
บริษทั ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะขาดคุณคุณสมบัตใิ นการดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในเรื่องการกระจายหุน้ ทาให้หนุ้
ของบริษทั มีสภาพคล่องต่าซึ่งอาจส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของกิจการได้ในราคาทีเ่ หมาะสม
หรือในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการได้ ทัง้ นี้ในปั จจุบนั กลุ่มโนมูระซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 85.78 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า NAIS สามารถควบคุม และบริหารกิจการในเรื่องทีม่ นี ัยสาคัญของกิจการได้ทงั ้ หมด
(Absolute Control) อีกทัง้ ในการทาคาเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในครัง้ นี้
NAIS มีความประสงค์ทจ่ี ะซื้อหุน้ บริษทั ฯ เพิม่ เติมอีก ดังนัน้ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยขาดอานาจในการถ่วงดุลในการ
บริหารกิจการของบริษทั ฯ ดังนัน้ การตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ออกจากการเป็ น
บริษทั จดทะเบียน ก็สามารถลดผลกระทบและความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตามหากผูถ้ อื หุน้ เลือกทีจ่ ะไม่ขายหุน้ ในการทาคาเสนอซื้อในครัง้ นี้และบริษทั ฯ ได้พน้ สภาพจากการเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะขาดสภาพคล่องเนื่องจากจะไม่มตี ลาดรอง
(Secondary Market) ในการซื้อขายและไม่มรี าคาตลาดสาหรับอ้างอิงในการซื้อขาย ช่องทางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ของบริษทั ฯ อาจจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ไม่มหี น้าที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั กิ ารใด ๆ ของบริษทั จดทะเบียน หรือการเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ทีบ่ งั คับใช้กบั บริษทั จด
ทะเบีย น และหากผู้ถือ หุ้น ต้อ งการที่จะขายหุ้น ของบริษัท ภายหลัง จากการเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์อ อกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว สภาพคล่องในการขายหุ้นจะลดลงเนื่องจากไม่มตี ลาดรองในการซื้อขาย และผู้ถือหุ้นจะ
ไม่ ไ ด้ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี สาหรับ การยกเว้น ก าไรจากการขายหลัก ทรัพ ย์ (Capital Gains Tax) อีก ต่ อ ไป
เนื่องจากไม่มรี าคาอ้างอิง และตลาดรอง โดยรูปแบบของผลตอบแทนจะถูกจากัดเพียงแค่เงินปั นผล หากบริษทั ฯ มีการ
ประกาศจ่ายเงินปั นผลเท่านัน้
จากการพิจารณาข้อมูลและเหตุผลทีก่ ล่าวในรายงานฉบับนี้้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ ควร
อนุมตั ิ การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครัง้ นี้
อนึ่ง ในการพิจารณาการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ อย่างไรก็ตามกำรตัดสิ นใจอนุมตั ิ
หรือไม่อนุมตั ิ กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั ฯ ขอรับรองว่าได้ทาหน้าที่
ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐานของข้อมูล
และการวิเคราะห์อย่างเทีย่ งธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
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การให้ความเห็นในการเข้าทารายการดังกล่ าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รบั จากเอกสาร และ/หรือจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระตัง้ ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็ นจริง ดังนัน้ หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ไม่ถูกต้อง และ/ หรือไม่เป็ นจริง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครัง้ นี้ด้วยเหตุน้้ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึง
ผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวทีอ่ าจ เกิดขึน้ ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ในอนาคตได้

ขอแสดงความนับถือ

นายอดุลพล จารุเกศนันท์

นางจุฬาภรณ์ นาชัยศิริ

ผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ าน

กรรมการผูจ้ ดั การ – วาณิชธนกิจ

บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด

บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด
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7.
7.1.

เอกสำรแนบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกิ จกำร

7.1.1. ข้อมูลทั ่วไป
ตำรำงที่ 7-1: ข้อมูลทัวไปของ
่
CNS
รำยกำร
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร
เลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
ตลำด
กลุ่มอุตสำหกรรม
ลักษณะของกิ จกำร

รำยละเอียด
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
+66 (0) 2638 5000 +66 (0) 2081 2000
+66 (0) 2081 2001
บมจ. 0107537000653
https://www.nomuradirect.com
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็ นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.1.2. ข้อมูลทั ่วไปของ CNS (ที่มำ: รำยงำนประจำปี และงบกำรเงิ นของกิ จกำร)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด มหาชน (“บริษทั ฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็ นสมาชิกหมายเลข
ที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นสมาชิกของบริษทั ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) บริษทั ฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืม
และให้ยมื หลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตำรำงที่ 7-2: พัฒนำกำรที่สำคัญของ CNS
ปี 2513
ปี 2518
ปี 2522
ปี 2528
ปี 2531
ปี 2534
ปี 2537
ปี 2553
ปี 2557
ปี 2559

พัฒนำกำรที่สำคัญ
บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัทจากัด โดยใช้ช่อื “บริษัท บางกอกโนมูระอินเตอร์เนชันแนล
่
ซีเ คียวริต้ี จากัด ” ทะเบียนเลขที่
317/2513
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมเป็ นหนึ่งในผูก้ ่อตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกโนมูระ จากัด”
บริษทั ฯ จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด”
บริษัทฯ นาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คืนใบอนุ ญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว
บริษทั ฯ จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด”
บริษัท ฯ แปรสภาพเป็ น บริษัท มหาชนจ ากัด ภายใต้ ช่ือ “บริษัท หลัก ทรัพ ย์ พัฒ นสิน จ ากั ด (มหาชน)” เลขทะเบีย น บมจ.
0107537000653
บริษทั ฯ จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)”
บริษทั ฯ เปลี่ยนสถานะเป็ นบริษทั ย่อยในกลุ่มโนมูระ ซึ่งเป็ นผลจากการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2557
• บริษทั ฯ ริเริม่ โครงการ CNS Startup & SME Access เพื่อเป็ นสะพานเชื่อมผูป้ ระกอบการธุรกิจใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(“Startup”) และผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small-and-Medium Enterprises; “SMEs”) ให้กา้ วเข้าสู่โอกาส
ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน
พัฒนำกำรที่สำคัญ
• บริษทั ฯ จัดตัง้ CNS Convention Center ทีส่ านักงานใหญ่เดิมของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางของผูป้ ระกอบธุรกิจ Startup
และ SMEs ตลอดจนเป็ นศูนย์รวมพันธมิตรด้านการค้าการลงทุนพร้อมเปิ ดเป็ นพืน้ ที่ Co-Working Space ให้สมาชิกสามารถเข้า
มาใช้พน้ื ทีท่ างาน บ่มเพาะแนวคิดธุรกิจให้เป็ นรูปธรรมและเกิดเป็ นธุรกิจจริง นอกจากนี้ ยังเป็ นพืน้ ทีจ่ ดั สัมมนาให้กบั ลูกค้า นัก
ลงทุน และทีป่ รึกษาการเงินการลงทุน
• บริษทั ฯ เริม่ ให้บริการธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ผ่านระบบซือ้ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีเ่ ป็ นการซือ้ ขาย
รายใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนของลูกค้าทีส่ นใจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงราคาหุน้ สามัญทีม่ มี ลู ค่า
สูง แต่ใช้เงินลงทุนต่ากว่ามาก โดยบริษทั ฯ ต้องเป็ นคู่สญ
ั ญาซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า และมีนโยบายในการบริหาร
ความเสีย่ งจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเต็มจานวน
• บริษทั ฯ ปิ ดสานักงานสาขาจานวน 1 สาขา ได้แก่ สานักงานสาขาเอสพละนาด
• บริษทั ฯ ปิ ดสานักงานผูแ้ ทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากทีใ่ บอนุญาตให้จดั ตัง้ สานักงานผูแ้ ทนหมดอายุลง
ปี 2560

• บริษทั ฯ จัดทาเว็ปไซต์ https://cnsup.nomuradirect.com สาหรับเป็ นศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์เพื่อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs โดยเฉพาะ ตลอดจนใช้เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจและประสบการณ์ของผู้
ประกอบธุรกิจ Startup และ SMEs ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ CNS Startup & SME Access ในปี 2559 ให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้
• บริษทั ฯ ริเริม่ พัฒนา Mobile Application “Nomura iFund” บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าให้
สามารถซื้อขายกองทุนรวมผ่าน Smartphone ได้อย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ
• บริษทั ฯ ปิ ดสานักงานสาขา จานวน 1 สาขา ได้แก่ สานักงานสระบุรี

ปี 2561

• บริษทั ฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/EIC 27001 ของระบบบาทเนต (BahtNet) ซึง่ เป็ นระบบการชาระเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ การขอรับรองดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 4/2560 เรื่อง มาตรฐานระบบบริหาร
จัดการความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต ซึง่ กาหนดให้ผใู้ ช้บริการบาทเนตต้องดาเนินการ
ให้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายของตนผ่านการตรวจรับรองตามแนวมาตรฐาน
• บริษทั ฯ จัดตัง้ ฝ่ ายธนบดีธนกิจ (Private Wealth Department – PWD) เพื่อขยายฐานและให้บริการนักลงทุน high-net-worth
• บริษทั ฯ เปิ ดให้บริการซื้อ ขาย สับเปลีย่ นกองทุนรวมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าผ่าน
Smartphone ระบบปฏิบตั กิ าร IOs แบะ Android ทาให้สามารถส่งคาสัง่ ซื้อ ขาย และเรียกดูขอ้ มูลต่าง ๆด้วยตนเองได้
• บริษทั ฯ ปิ ดสานักงานสาขา จานวน 1 สาขา ได้แก่ สานักงานสาขาอุบลราชธานี

งวด 6 เดือน
• บริษทั ฯ ผลิตรายการเกีย่ วกับการเงินการลงทุน เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
สิน้ สุดวันที่ 30
การลงทุนแต่ละประเภทให้กบั นักลงทุนมือใหม่ และนักลงทุนทัวไป
่
มิถุนายน 2562 • บริษทั ฯ เพิม่ รายการใหม่ทาง Facebook และ YouTube เพื่อเตรียมความพร้อมให้นกั ลงทุนใหม่ดา้ นการใช้งานเครื่องมือกราฟ
เทคนิค (Technical Chart) ซึง่ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
• บริษทั ฯ พัฒนาโปรแกรม Nomura iWealth เพื่อให้นักลงทุนบรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุนด้วยการกาหนดเป้ าหมายต่าง ๆ ใน
ชีวติ

7.1.3. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นกลุ่มบริษทั
บริษทั ฯ ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
7.1.3.1. ควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผู้ถือหุ้นใหญ่
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เป็ นดังต่อไปนี้
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แผนภำพที่ 7-1: ควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่

รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษทั ในเครือ CNS มีดงั ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 7-3: กำรประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ในเครือ CNS
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ

ประเทศที่ดำเนิ นงำน/
จดทะเบียนจัดตัง้

Nomura Holdings, Inc.

ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนและการถือหุน้

ญี่ป่ นุ

Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd.

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สิงคโปร์

ณ วัน ที่ 19 มีน าคม 2562 กลุ่ ม โนมู ร ะเป็ นผู้ ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษัท ฯ ภายใต้ ก ารถื อ หุ้น โดย Nomura Asia
Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษทั ฯ โดยกลุ่มโนมู
ระ คือ ผูใ้ ห้บริการทางการเงินซึง่ มีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ในเอเชีย และมีเครือข่ายทัวโลกมากกว่
่
า 30 ประเทศ
กลุ่มโนมูระให้บริการลูกค้าทัง้ ระดับบุคคล องค์กร สถาบันการเงิน และหน่วยงานของรัฐ ซึง่ มีธุรกิจหลัก 4 ประเภท
คือ ลูกค้ารายบุคคล (Retail) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (Asset Management) บริการทีป่ รึกษาการลงทุนลูกค้า
รายใหญ่ (Wholesale – Global Markets and Investment Banking) และวาณิชธนกิจ (Merchant Banking)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงมีการดาเนินงานอย่างอิสระ ไม่มกี ารพึง่ พิงกลุ่มโนมูระในการจัดหาลูกค้าและการจัดหาเงินทุน
ให้แก่บริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ แต่มคี วามร่วมมือกันในการดาเนินธุรกิจ ในกรณีทม่ี กี ารทารายการระหว่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็ นการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน และการให้บริ การยืมและให้ยมื
หลัก ทรัพ ย์ รวมไปถึง บริก ารอื่น ใด บริษัท ฯ ได้ท ารายการกับ กลุ่ ม โนมูร ะ โดยได้ร ับ อนุ ม ัติก ารท ารายการจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีของการกู้ยมื เงินจากกลุ่มโนมู ระ บริษทั ฯ ได้รบั อัตราดอกเบี้ยตามอัตราทัวไปที
่
บ่ ริษัทฯ
ได้รบั จากบุคคลอื่นทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกัน
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7.1.4. ลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้บริษทั ฯ
ตำรำงที่ 7-4: โครงสร้ำงรำยได้ของ CNS

ประเภทรำยได้1
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์2
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทาง
การเงิน
รายได้อ่นื
2

รวมรำยได้

งบปี 2559

งบปี 2560

ล้ำนบำท
931.13
261.75
355.61

ร้อยละ
55.35
15.56
21.14

121.75

7.24

240.27

12.00

0.71

1,682.24

100.00

งวด 6 เดือนสิ้ นสุด

งบปี 2561

ล้ำนบำท ร้อยละ
812.78 43.88
428.60 23.14
363.88 19.64

วันที่ 30 มิ .ย. 2562

ล้ำนบำท
730.83
385.96
367.03

ร้อยละ
46.12
24.36
23.16

ล้ำนบำท
258.63
181.73
141.19

ร้อยละ
41.38
29.07
22.59

12.97

88.12

5.56

38.72

6.19

6.83

0.37

12.68

0.80

4.79

0.77

1,852.36

100.00

1,584.62

100.00

625.06

100.00

1 ประเภทรายได้ทแ
่ี สดงเปรียบเทียบนี้

แตกต่างจากข้อมูลทีน่ าเสนอในปี 2559 เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงแบบงบการเงินสาหรับบริษทั หลักทรัพย์ จากการนาประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ.
22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง แบบงบการเงินสาหรับบริษทั หลักทรัพย์ ซึ่งประกาศให้ใช้บงั คับกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้น
ไป มาถือปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ การจัดประเภทรายได้ในแบบงบการเงินใหม่น้ไี ม่มผี ลกระทบต่อรายได้รวม
2 ตัวเลขรายได้ค่านายหน้าและรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กย
ู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ท่แี สดงเปรียบเทียบได้มกี ารจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้ องกับการนาเสนอรายการในงบการเงินปี บญ
ั ชี
2561 และงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้ การจัดประเภทใหม่มผี ลกระทบต่อรายได้รวมแต่ไม่มผี ลกระทบต่อกาไรสุทธิสาหรับปี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
(1) ธุรกิ จกำรเป็ นนำยหน้ ำซื้อขำยหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้บริการนายหน้า
ซื้อ ขายหลัก ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่ างประเทศ และ/หรือ หลักทรัพ ย์ท่ีไ ด้ร ับอนุ ญาตจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ให้นักลงทุนไทยสามารถลงทุนได้
การซื้อขายหลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
(1.1)

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ตรำสำรทุนประเภทเงิ นสด
บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด มีเงื่อนไขในการชาระราคาในวันทาการที่ 2 ถัด
จากวันทีซ่ ้อื ขาย (T+2) ลูกค้าสามารถส่งคาสั ่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบ
ซื้อขายออนไลน์ ภายในวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ลูกค้าทีไ่ ม่ประสงค์จะทาการชาระราคาเป็ นรายครัง้ สามารถนาเงินสดมาวางไว้กบั บริษทั ฯ ก่อนทา
การซื้อหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษทั ฯ จะคานวณดอกเบีย้ จากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในแต่ละวัน และ
สรุปยอดดอกเบีย้ รวมเพื่อนาฝากเข้าเป็ นยอดเงินของลูกค้าทุกเดือน

(1.2)

กำรให้ก้ยู ืมเงิ นเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตรำสำรทุนระบบเครดิ ตบำลำนซ์ (Margin Loan)
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็ นระบบการให้กู้ยมื เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ บริษัทฯ พิจารณา
สถานะของลูกค้าในลักษณะเป็ น Portfolio โดยไม่ได้คานึงถึงต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยลูกค้า
สามารถส่งคาสั ่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
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บริษทั ฯ ส่งเสริมการให้บริการด้านการให้กยู้ มื เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์
ซึ่ง จะเพิ่มอานาจการซื้อ ของลู กค้า และมีผ ลต่อ สภาพคล่ อ งของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ โดยลู กค้าที่
ต้องการกู้ยมื เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ตราสารทุนในครัง้ แรก จะต้องวางเงินสด
หรือหลักทรัพย์กบั บริษทั ฯ ก่อนทาการซื้อหลักทรัพย์ในจานวนไม่ต่ากว่าอัตรามาร์จน้ิ เริม่ ต้น (Initial
Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ ตามรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จ้นิ เริม่ ต้นทีบ่ ริษทั ฯ อนุ ญาตให้
ลู ก ค้ า ซื้ อ ในบัญ ชีเ งิน กู้ ยืม เพื่อ ซื้ อ หลัก ทรัพ ย์ ต ราสารทุ น ระบบ เครดิต บาลานซ์ (Marginable
Securities List)
(1.3)

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดต่ำงประเทศ (Overseas Investment Trading Account)
บริษทั ฯ ให้บริการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็ นการเพิม่
โอกาสในการลงทุนให้กบั ลูกค้า ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ โดยมีหลัก เกณฑ์และเงื่อ นไขในการเปิ ด บัญชีและการก าหนดวงเงิน รวมในการลงทุน
เช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษทั ฯ กาหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสด
ในบัญชีเต็มจานวนก่อนการส่งคาสั ่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลั กเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต.
กาหนด ทัง้ นี้ ลูกค้าทีป่ ระสงค์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และข้อกาหนดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนัน้

(2) ธุรกิ จกำรเป็ นตัวแทนซือ้ ขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives Brokerage Business)
บริษัทฯ เป็ นตัวแทนซื้อขายอนุ พนั ธ์ทุกประเภทที่ซ้ือขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ 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 ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์และระบบงานสนับสนุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการทาธุรกรรม Block Trade - Single Stock Futures
ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีเ่ ป็ นการซื้อขายรายใหญ่ โดยบริษทั ฯ จะมีการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อตนเองในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรองรับการทาธุรกรรม Block Trade - Single
Stock Futures ตลอดจนซื้อตราสารทุนหรือขายชอร์ตตราสารทุนที่ยมื (Underlying Securities) เพื่อบริหาร
ความเสีย่ งของธุรกรรมดังกล่าว
(3) ธุรกิ จกำรเป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
บริษทั ฯ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัวไป
่ การนาหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินในการ
จัดเตรียมคาเสนอซื้อ การซื้อหรือควบรวมกิจการ และการให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ ให้คาปรึกษาในการระดมทุน
ผ่านตลาดตราสารหนี้ การปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็ นตัวกลางจัดหาผูร้ ่วมทุนให้กจิ การและโครงการต่าง
ๆ (Joint Venture) การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ข องโครงการ (Feasibility Study) การประเมินมูลค่ า ของ
กิจการ (Valuation) เป็ นต้น
(4) ธุรกิ จกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ให้บริการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ทงั ้ ตราสารหนี้และตราสารทุนให้แก่บริษทั
ต่าง ๆ เพื่อระดมทุนด้วยการออกและเสอนขายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุน ครอบคลุมหุน้ สามัญ
หุน้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน และอื่น ๆ
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(5) ธุรกิ จค้ำตรำสำรหนี้
บริษัท ฯ ให้บ ริก ารซื้อ ขายตราสารหนี้ ใ นตลาดแรกและตลาดรองแก่ ลู ก ค้า รายบุ ค คลและลู ก ค้า สถาบัน
ภายในประเทศ
คณะกรรมการบริหารเป็ น ผู้มีอานาจในการก าหนดนโยบายการลงทุน ของบริษัทฯ ประเภทตราสารหนี้
ระยะเวลาการลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อบริหารความเสีย่ ง
ในการลงทุนของบริษทั ฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ สามารถรับความเสีย่ งได้ โดยมีฝ่ายบริห ารความเสีย่ งเป็ น
ผูส้ อบทานและควบคุมการลงทุนในตราสารหนี้ให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนทีก่ าหนดไว้
(6) ธุรกิ จกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ ให้บริการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ โดยนักลงทุนสามารถขอยืมหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อนาไป
ขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรอซื้อหลัก ทรัพย์นัน้ กลับคืนเมื่อระดับราคาหลักทรัพย์ลดลง การยืมและ
ให้ยมื หลักทรัพย์เป็ นกลไกหนึ่งทีช่ ่วยให้ระดับราคาหลักทรัพย์มเี สถียรภาพ และเสริมสภาพคล่องการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ ให้บริการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกประเภททัง้ ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน ซึง่ บริษทั
ฯ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญา (Principal) กับลูกค้าผูย้ มื หลักทรัพย์และลูกค้าผูใ้ ห้ยมื หลักทรัพย์ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั ่นให้กบั ลูกค้าในการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย
(7) ธุรกิ จกำรเป็ นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนสนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (กองทุนรวม) ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน (“บลจ.”) ครบทุกบลจ.ในประเทศไทย โดยให้บริการทัง้ การซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื
หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีซ้ือขายหน่ วยลงทุ นแบบเปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน (Selling
Agent)
บริษัทฯ ริเริม่ Nomura iFund บน Mobile Application เพื่อให้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจรผ่าน
ระบบซื้อขายออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการลงทุนในกองทุนรวม
ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมได้ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย บทวิเคราะห์
และแนะนากองทุนเด่นรายสัปดาห์ (Mutual Fund Weekly Research) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ
กองทุนย้อนหลัง ลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ าเสมอผ่านฟั งก์ชนั ่ Nomura Dollar Cost Average ซื้อขาย
กองทุนรวมอัตโนมัติผ่านฟั งก์ชนั ่ Nomura Auto Stock to Fund จัดสรรแผนการลงทุนในกองทุนรวมผ่าน
ฟั ง ก์ ช ัน่ Nomura iFund Basket สอบทานพอร์ ต การลงทุ น ในกองทุ น รวมครบทุ ก บลจ . ได้ ใ นที่ เ ดี ย ว
(Consolidated Portfolio) และค้นหากองทุนรวมทีอ่ อกเสนอขายใหม่ได้ทุกวัน
7.1.5. โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิ จกำร
7.1.5.1. โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิ จกำรก่อนกำรทำคำเสนอซื้อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 2,150,469,000 บาท เรียกชาระแล้ว 2,150,469,000
บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 2,150,469,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
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รายชื่อผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ดังนี้
ตำรำงที่ 7-5: โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ CNS ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ผู้ถือหุ้น
Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd.
นายวชิระ ทานาราพร
นางขันทอง อุดมมหันติสุข
นายมงคล อุดมเพชราภรณ์
นายชาตรี โสภณพนิช
นายระบิล โสภณพนิช
อื่น ๆ
รวม

จำนวนหุ้น
1,844,659,931
35,999,900
20,000,000
17,688,000
14,193,000
13,563,000
204,365,169
2,150,469,000

ร้อยละเมือ่ เทียบกับหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
และหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของกิ จกำร
85.78
1.67
0.93
0.82
0.66
0.63
9.50
100.00

ทีม่ า: บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

7.1.5.2. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกิ จกำรภำยหลังกำรทำคำเสนอซื้อ
ตำรำงที่ 7-6: โครงสร้ำงผูถ้ ือหุ้นของ CNS ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื้อ
ผู้ถือหุ้น
ลำดับ
1
Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd.
รวม

จำนวนหุ้น
2,150,469,000
2,150,469,000

ร้อยละเมือ่ เทียบกับหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
และหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของกิ จกำร
100.00
100.00

7.1.6. รำยชื่อคณะกรรมกำร CNS
รายชื่อคณะกรรมการ ก่อนการทาคาเสนอซื้อ มีดงั นี้
ตำรำงที่ 7-7: คณะกรรมกำรบริ ษทั
ชื่อ

ตำแหน่ ง

นายสุเทพ พีตกานนท์

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายคัทซึยะ อิมะนิชิ

กรรมการอานวยการ

นายนิมติ วงศ์จริยกุล

กรรมการบริหาร

นายชินยะ โยโกยาม่า

กรรมการบริหาร

นางกฤษณา แซ่หลิว่

กรรมการบริหาร

นายยูจิ ฮิบโิ นะ

กรรมการ

นายฟิ ลลิป วิง ลุน ชอว์

กรรมการ

รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ดร.ประสิทธิ ์ กาญจนศักดิชั์ ย

กรรมการอิสระ

ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ภายหลังเสร็จสิน้ การทาคาเสนอซื้อ ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจจะเปลีย่ นแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้เรื่อง
ดังกล่าวจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของกิจการ และเป็ นไปตามข้อบังคับของกิจการ และพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ การแก้ไขเพิม่ เติมใดๆ)
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7.1.7. รำคำหุ้นสูงสุดและตำ่ สุดของกิ จกำรแต่ละไตรมำสในช่วงเวลำย้อนหลัง 3 ปี
ตำรำงที่ 7-8: รำคำหุ้นสูงสุดและตำ่ สุดของกิ จกำรแต่ละไตรมำสในช่วงเวลำย้อนหลัง 3 ปี
ปี

รำคำสูงสุดและตำ่ สุด (บำทต่อหุ้น)
รำคำสูงสุด
รำคำตำ่ สุด
2.62
2.34
2.38
2.32
2.42
2.30
2.48
2.32
2.60
2.34
2.50
2.40
2.80
2.46
3.08
2.76
3.08
2.68
2.72
2.48
2.66
2.50
2.60
2.10
2.28
1.86
1.99
1.63
1.87
1.63

ไตรมำส

2559

2560

2561

2562

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ทีม่ า: CapitalIQ

7.1.8. สรุปฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำร
ดังนี้

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการระหว่างรอบปี 2559-2561 และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และ 2562

ตำรำงที่ 7-9: สรุปฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำรปี 2559-2561 และไตรมำสที่ 2 ปี 2561 และ 2562
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ
CNS
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั
หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรัพย์

2559
ล้ำนบำท
ร้อยละ

2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ

2561
ล้ำนบำท
ร้อยละ

30 มิถนุ ำยน 2561
ล้ำนบำท
ร้อยละ

30 มิถนุ ำยน 2562
ล้ำนบำท ร้อยละ

437.96

4.24

280.29

2.18

388.06

3.90

397.96

3.44

435.51

5.04

468.50

4.54

778.93

6.05

29.38

0.30

907.10

7.85

449.42

5.20

8,790.80
30.55

85.10
0.30

10,673.22
35.33

82.96
0.27

8,435.32
25.23

84.76
0.25

9,404.35
31.39

81.35
0.27

6,947.58
23.71

80.46
0.27

8,821.35

85.40

10,708.55

83.23

8,460.56

85.01

9,435.75

81.63

6,971.28

80.73

(6.34)
8,815.02
0.47

(0.06)
85.34
0.01

(6.97)
10,701.58
0.33

(0.06)
83.17
0.01

(113.19)
8,347.36
0.40

(1.14)
83.87
0.01

(113.19)
9,322.55
1.01

(0.98)
80.65
0.01

(113.15)
6,858.13
1,158.09

(1.31)
79.42
0.01

8,815.48

85.35

10,701.90

83.18

8,347.76

83.88

9,323.56

80.66

6,859.29

79.44

187.83
130.48
12.70

1.82
1.26
0.12

624.25
115.39
12.93

4.85
0.90
0.10

702.61
88.90
26.52

7.06
0.89
0.27

456.65
99.81
15.59

3.95
0.86
0.13

438.31
85.53
26.25

5.08
0.99
0.30

68.65

0.66

72.76

0.57

83.88

0.84

61.17

0.53

78.80

0.91

207.62
10,329.20

2.01
100.00

279.71
12,866.16

2.17
100.00

285.11
9,952.21

2.86
100.00

297.84
11,559.67

2.58
100.00

261.79
8,634.91

3.03
100.00
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งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ
CNS
หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้ สิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั
หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื อื่น
ประมาณการหนี้สนิ – ผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,150,469,000 หุ้น
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและหุน้
ทุนซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว – สารองตาม
กฎหมาย
– สารองทัวไป
่
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของ - ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน)
จากการตีมลู ค่าเงินลงทุน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2559
ล้ำนบำท
ร้อยละ

2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ

2561
ล้ำนบำท
ร้อยละ

30 มิถนุ ำยน 2561
ล้ำนบำท
ร้อยละ

30 มิถนุ ำยน 2562
ล้ำนบำท ร้อยละ

2,050.00

19.85

3,800.00

29.53

1,250.00

12.56

3,000.00

25.95

1,450.00

16.79

70.84

0.69

642.98

5.00

478.20

4.80

3.70

0.03

1.76

0.02

2,294.23

22.21

2,376.69

18.47

2,157.29

21.68

2,679.89

23.18

1,636.74

18.95

69.56
-

0.67
-

53.22
-

0.41
-

37.87
299.53

0.38
3.01

2.52
299.52

0.02
2.59

-

-

92.07

0.89

100.04

0.78

97.41

0.98

104.50

0.90

132.85

1.54

267.25
4,843.94

2.59
46.90

318.09
7,291.02

2.47
56.67

321.65
4,641.95

3.23
46.64

242.64
6,332.77

2.10
54.78

236.86
3,458.21

2.74
40.05

2,150.47

20.82

2,150.47

16.71

2,150.47

21.61

2,150.47

18.60

2,150.47

24.90

2,133.32

20.65

2,133.32

16.58

2,133.32

21.44

2,133.32

18.45

2,133.32

24.71

155.00

1.50

178.80

1.39

187.70

1.89

178.80

1.55

187.70

2.17

215.00
832.97

2.08
8.06

215.00
897.52

1.67
6.98

215.00
623.77

2.16
6.27

215.00
549.32

1.86
4.75

215.00
490.20

2.49
5.68

(1.49)

(0.01)

0.03

0.00

-

-

-

-

-

-

5,485.26
10,329.20

53.10
100.00

5,575.14
12,866.16

43.33
100.00

5,310.26
9,952.21

53.36
100.00

5,226.90
11,559.67

45.22
100.00

5,176.69
8,634.91

59.95
100.00

ทีม่ า: รายงานประจาปี 2559 2560 และ 2561 และ งบสอบทานรายไตรมาสสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของ CNS

วิ เครำะห์สถำนะทำงกำรเงิ น
สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 ลดลง 1,317.31 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น 47.46 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.23 จาก 388.06 ล้านบาท ณ
สิน้ ปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 435.51 ล้านบาท ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลจากการ
กูย้ มื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับธุรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 1,488.47
ล้านบาท หรือร้อยละ 17.83 จาก 8,347.76 ล้านบาท ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 6,859.29 ล้านบาท ณ สิน้
งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ซึง่ เป็ นลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงประมาณ 36.08 ล้านบาท จาก 5,602.96
ล้านบาท ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 5,566.88 ล้านบาท ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จากความผัน
ผวนของบรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มียอดลูกหนี้สานัก
หักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์เพิม่ ขึน้ ซึง่ เกิดจากปริมาณการซื้อขายในช่วงก่อนวันสิน้ งวดและยังไม่ครบกาหนดชาระ
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ณ สิ้นงวด 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้จาแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 6,859.29 ล้าน
บาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 113.15 ล้านบาท) แบ่งเป็ นมูลหนี้จดั ชัน้ ปกติ 6,858.74 ล้านบาท มูลหนี้
จัดชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน 106.78 ล้านบาท และมูลหนี้จดั ชัน้ สงสัยจานวน 6.97 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี
บัญชี 31 ธันวาคม 2561 ทีม่ ยี อดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 8,347.76 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจานวน 113.19 ล้านบาท) แบ่งเป็ นมูลหนี้จดั ชัน้ ปกติจานวน 8,346.96 ล้านบาท มูลหนี้จดั ชัน้ ต่ ากว่า
มาตรฐาน 107.02 ล้านบาท และมูลหนี้จดั ชัน้ สงสัยจานวน 6.97 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรับมูลหนี้จดั ชัน้ สงสัยทัง้ จานวน และมีการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับมูลหนี้จดั ชัน้ ต่ ากว่ามาตรฐาน
บางส่วนตามหลักความระมัดระวังอันเนื่องจากเป็ นลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั คาสั ่งอายัดหลักประกันจากส่วน
ราชการ
เงินลงทุน
เงินลงทุนลดลง 264.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.62 จาก 702.61 ล้านบาท ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2561
เป็ น 438.31 ล้านบาท ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลดลงของตราสารหนี้ทถ่ี อื ครอง
เพื่อค้า ตามสภาพตลาดตราสารหนี้
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ลดลง 3.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.79 จาก 88.90 ล้านบาท ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม
2561 เป็ น 85.53 ล้านบาท ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จากการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
หนี้ สิน
หนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 1,183.74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.00 จาก 1,250 ล้านบาท ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 31
ธันวาคม 2561 เป็ น 1,450 ล้านบาท ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 เนื่องจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึ้นจาก
ธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
ยอดคงเหลือ ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 เป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงินและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จานวน 1,350 ล้านบาท
และเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 100 ล้านบาท ตามนโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 520.56
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.13 จาก 2,157.29 ล้านบาท ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 1,636.74 ล้านบาท
ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็ นผลจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีล่ ดลงในช่วงสิน้
งวด 30 มิถุนายน 2562
ประมาณการหนี้สนิ จากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ จากผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานเพิม่ ขึ้น 35.44 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 36.38
จาก 97.41 ล้านบาท ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 132.85 ล้านบาท ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จาก
การรับรูก้ าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัย และการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานที่รบั รู้ในงวด 6 เดือนแรกของปี บญ
ั ชี 2562 และการตัง้ สารองผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึ้น 33.09
ล้านบาท จากการกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขน้ึ
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ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
หนี้สนิ อื่น
หนี้สนิ อื่นลดลง 84.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.36 จาก 321.65 ล้านบาท ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2561
เป็ น 236.86 ล้านบาท ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น รวม ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2562 ลดลง 133.57 ล้า นบาท เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561
ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น ลดลง 133.57 ล้า นบาท หรือ ลดลงร้อ ยละ 2.52 จาก 5,310.26 ล้า นบาท ณ สิ้น ปี บ ัญ ชี 31
ธันวาคม 2561 เป็ น 5,176.69 ล้านบาท ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จากปั จจัยดังนี้
• กาไรสะสมลดลง 167.74 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561
ในปี 2562 ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
• กาไรสะสมเพิม่ ขึน้ 34.17 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ น
ดังนี้
สินทรัพย์รวมลดลง 1,317.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.24 จาก 9,952.21 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เป็ น 8,634.91 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากการลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้และลูกหนี้เงินให้
กู้ยมื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ซ่งึ เกิดจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ทผ่ี นั ผวน ทัง้ นี้ยอดสินทรัพย์รวม ณ สิน้ งวดบัญชี 30
มิถุนายน 2562 ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็ นลูกหนี้ท่เี กิดจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์และยังไม่ครบกาหนดในช่วงสิน้ งวด ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 79.44 ของสินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวมลดลง 1,183.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.50 จาก 4,641.95 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็ น 3,458.21 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากการลดลงของตั ๋วแลกเงินที่ครบกาหนด และการลดลงของ
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเกิดจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นงวดบัญชี 30
มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้ ยอดหนี้สนิ รวม ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 47.33 ของหนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมลดลง 133.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.52 จาก 5,310.26 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เป็ น 5,176.69 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากการลดลงของกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2562 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน และเงินปั นผลจ่าย
จากผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.87 เท่า ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 31
ธันวาคม 2561 เป็ น 0.67 เท่า ณ สิน้ งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จากการลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ทอ่ี อก อัตราส่วนดังกล่าวเป็ นอัตราค่อนข้างต่า ซึ่งแสดงว่ามีฐานะการเงินแข็งแกร่งและ
ไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีเ่ จ้าหนี้กาหนด โดยมีมูลค่าตามบัญชีลดลง 0.06 บาทต่อหุน้ จาก 2.47 บาท
ต่อหุ้น ณ สิ้นปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 2.41 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้ การจัดหา
เงินทุนของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้นโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยมีต้นทุนทางการเงินที่
เหมาะสม
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ในด้านสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ ดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 262 จานวน
4,626.02 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ร้อยละ 168.95
ของหนี้สนิ ทัวไปและทรั
่
พย์สนิ ทีต่ ้องวางเป็ นประกัน ซึ่งเป็ นอัตราทีส่ ูง กว่าอัตราขัน้ ต่ าตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ คือ ไม่ต่ากว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 7 ของหนี้สนิ ทัวไปและ
่
ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งวางเป็ นประกัน ทัง้ นี้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
กล่าวโดยสรุป บริษทั ฯ ยังคงจัดเป็ นบริษทั หลักทรัพย์ทม่ี ฐี านะการเงินแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องทางการเงินทีด่ ี และ
มีความมั ่นคงทางการเงิน
ตำรำงที่ 7-10: สรุปงบกำไรขำดทุนของกิ จกำรระหว่ำงรอบปี 2559-2561 และไตรมำสที่ 2 ปี 2561 และ 2562
งบกำไรขำดทุนของ CNS
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
รายได้อ่นื
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

2559
ล้ำนบำท ร้อยละ

2560
ล้ำนบำท ร้อยละ

2561
ล้ำนบำท ร้อยละ

30 มิถนุ ำยน 2561
ล้ำนบำท ร้อยละ

30 มิถนุ ำยน 2562
ล้ำนบำท ร้อยละ

940.20
261.75
356.17
121.75
12.00
1,691.87

55.57
15.47
21.05
7.20
0.71
100.00

812.78
428.60
363.88
240.27
6.83
1,852.36

43.88
23.14
19.64
12.97
0.37
100.00

730.83
385.96
367.04
88.12
12.68
1,584.62

46.12
24.36
23.16
5.56
0.80
100.00

417.46
211.53
202.31
51.19
3.21
885.69

47.13
23.88
22.84
5.78
0.36
100.00

258.63
181.73
141.19
38.72
4.78
625.06

41.38
29.07
22.59
6.19
0.77
100.00

648.92
180.92
87.50
263.81
1,181.15
510.72
(98.54)
412.18

38.36
10.69
5.17
15.59
69.81
30.19
(5.82)
24.36

641.97
263.59
82.09
0.64
273.72
1,262.01
590.35
(114.91)
475.44

34.66
14.23
4.43
0.03
14.78
68.13
31.87
(6.20)
25.67

651.48
203.29
88.76
106.22
317.12
1,366.87
217.75
(40.23)
177.52

41.11
12.83
5.60
6.70
20.01
86.26
13.74
(2.54)
11.20

333.63
126.76
50.86
106.22
143.12
760.58
125.11
(21.72)
103.39

37.67
14.31
5.74
11.99
16.16
85.87
14.13
(2.45)
11.67

348.26
75.43
25.99
(0.04)
134.72
584.36
40.70
(6.53)
34.17

55.72
12.07
4.16
(0.01)
21.55
93.49
6.51
(1.05)
5.47

ทีม่ า: รายงานประจาปี 2559 2560 และ 2561 และ งบสอบทานรายไตรมาสสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 ของ CNS

วิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
รำยได้
รายได้รวมสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 260.63 ล้านบาท (หรือร้อยละ 29.43) จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 158.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
38.05 จาก 417.46 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 258.63 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั
รายได้ค่านายหน้าของบริษทั ฯ ลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง
146.09 ล้านบาท และค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 12.73 ล้านบาท ตามสภาวะการซื้อขาย
หลักทรัพย์ทผ่ี นั ผวน การแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย์ และการแย่งชิงลูกค้าและบุคคลากร รวมถึงการแข่งขันใน
ด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขาย ตลอดจนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์มากขึน้ ทาให้ส่วนแบ่งตลาด
และรายได้ค่านายหน้าของบริษทั ฯ ลดลง
การลดลงของรายได้ค่านายหน้าและรายได้รวมดังกล่าวข้างต้นทาให้สดั ส่วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายได้รวมลดลง
จากร้อยละ 47.14 ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ นร้อยละ 41.38 ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 29.80 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 14.09 จาก 211.53 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 181.73 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี
ปั จจุบนั
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็ น
ตัวแทนซื้อขายหน่ วยลงทุนและรายได้ค่าบริการรับจากกลุ่มโนมูระเป็ นจานวนเงินรวม 64 ล้านบาท ในขณะที่รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ตราสารหนี้และค่าธรรมเนียมจากการยื มและให้ยมื หลักทรัพย์เพิม่ ขึ้นเป็ น
จานวนเงินรวม 33 ล้านบาท
การลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการและรายได้รวมดังกล่าวข้างต้นทาให้สดั ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการต่อรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 23.88 ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ นร้อยละ 29.07 ในงวดเดียวกันของปี
ปั จจุบนั
รายได้ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 61.12 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 30.21 จาก 202.31 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 141.19 ล้านบาท ในงวดเดียวกัน
ของปี ปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของธุรกิจการให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงครึง่ แรกตามสภาวะตลาด
การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื เพื่อซื้อหลักทรัพย์และการลดลงของรายได้รวมดังกล่าวข้างต้น ทาให้
สัดส่วนรายได้ดอกเบีย้ เงินให้กู้ยมื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อรายได้รวมลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 22.84 ในงวด 6 เดือนแรก
ของปี ก่อน เป็ นร้อยละ 22.59 ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั
ทัง้ นี้ ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยมื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 1,386.96 ล้านบาท จาก 6,953.84 ล้านบาท ณ วันสิน้ งวด
บัญชี 30 มิถุนายน 2561 เป็ น 5,566.88 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ
19.94
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินสาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 12.47
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.36 จาก 51.19 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 38.72 ล้านบาท ในงวด
เดียวกันของปี ปัจจุบนั
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
ธุรกรรม Block Trade – Single Stock Future ทีล่ ดลงตามความผันผวนของสภาพตลาดส่งผลให้ความต้องการลงทุ น
ผ่านธุรกรรมนี้ลดลงด้วย นอกจากนี้กาไรจากธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษทั ฯ ในครึง่ ปี แรกของปี 2562 หดตัวลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากสถานการณ์การผิดนัดชาระของตราสารหนี้ของบริษทั เอกชน ส่งผลต่อความเชื่อมั ่น
ของนักลงทุนและความไม่แน่นอนในการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ย
การลดลงของกาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวข้างต้นทาให้สดั ส่วนกาไรและผลตอบแทน
จากเครื่องมือทางการเงินต่อรายได้รวมเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย จากร้อยละ 5.78 ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ นร้อยละ
6.19 ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั
รายได้อ่นื
รายได้อ่นื สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพิม่ ขึน้ 1.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.23 จาก 3.21
ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 4.78 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั
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เนื่องจากในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้ส่งเสริมการขายในธุรกิจตัวแทนสนับสนุ นการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้
การเพิม่ ขึน้ ของรายได้อ่นื ดังกล่าวข้างต้นทาให้สดั ส่วนรายได้อ่นื ต่อรายได้รวมเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย จากร้อยละ 0.36 ใน
งวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ นร้อยละ 0.77 ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 176.22 ล้านบาท (หรือร้อยละ 23.17) จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพิม่ ขึน้ 14.63 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.39 จาก 333.63 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 348.26 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการตัง้ สารองผลประโยชน์ พนักงานเพิ่มขึ้น 33.09 ล้านบาท จากการกาหนดอัตราค่าชดเชย
เพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ข้นึ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 แต่ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่แปรตามรายได้จากธุรกิจนายหน้าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ลดลง 20 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 51.33 ล้านบาท หรือ ร้อย
ละ 40.49 จาก 126.76 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 75.43 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลดลงของค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายทีแ่ ปรตามการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ
การเป็ นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนและการลดลงของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 24.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.90
จาก 50.86 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 25.99 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั เนื่องจากการ
ลดลงของเงินกูย้ มื เพื่อสนับสนุนธุรกิจการให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญสาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 106.27 ล้านบาท หรือร้อยละ
100.04 เนื่องจากการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 106 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน จากลูกค้า
รายหนึ่งทีไ่ ด้รบั คาสั ่งอายัดหลักประกันจากส่วนราชการ ทัง้ นี้บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการฟ้ องร้องดาเนินคดีเรียกให้ลูกหนี้
ดังกล่าวชาระหนี้เต็มจานวน ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ไม่มกี ารตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 8.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.86 จาก
143.12 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 134.72 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุบนั ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับคดีความ

© 2019 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.

45

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 15.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.89 จาก
21.72 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน เป็ น 6.54 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี ปัจจุ บนั เนื่องจากกาไรก่อน
ภาษีเงินได้ลดลงจากผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2562 คือ ร้อยละ 20 ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยในการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ
2561
ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนของปี บญ
ั ชี 2562 เท่ากับ 34.17 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02
บาท ลดลง 69.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.95 จากงวดเดียวกันของปี บญ
ั ชี 2561 ซึ่งมีกาไรสุทธิ 103.39 ล้านบาท
กาไรต่อหุน้ 0.05 บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิลดลง เนื่องจากรายได้รวมลดลงมากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายรวม โดยรายได้รวมลดลง 260.63 ล้าน
บาทหรือลดลงร้อยละ 29.43 จาก 885.69 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนของปี บญ
ั ชี 2561 เป็ น 625.06 ล้านบาท ในงวด 6
เดือนของปี บญ
ั ชี 2562 ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายรวมลดลง 176.22 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23.17 จาก 760.58 ล้านบาท
ในงวด 6 เดือนของปี บญ
ั ชี 2561 เป็ น 584.36 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนของปี บญ
ั ชี 2562
รายได้รวมลดลง เนื่องจากการลดลงของรายได้ธุรกิจจากการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็ นตัวแทน
ซื้อ ขายสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ธุ ร กิจ Block Trade – Single Stock Futures ธุ ร กิจ ค้า ตราสารหนี้ ธุ ร กิจ ตัว แทน
สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และธุรกิจการให้กู้ยมื เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์มกี ารหดตัวลง ในขณะทีธ่ ุรกิจ
วาณิชธนกิจและธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ปรับตัวดีขน้ึ
ค่าใช้จ่ายรวมลดลง จากการลดลงของต้นทุนทางการเงิน ค่าธรรมเนียมและบริการ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ทีแ่ ปรตามรายได้จากธุรกิจนายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น โดยไม่มกี ารตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญเพิม่
ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้ จากการตัง้ สารองผลประโยชน์พนักงานจากการกาหนดอัตราค่าชดเชย
เพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกั นครบ 20 ปี ข้นึ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
กล่าวโดยสรุป บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลงมากจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน อันเป็ นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทีม่ คี วามไม่แน่นอนจากสงครามการค้าและการ
เมืองไทย จนก่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผนั ผวน ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจ
หลักทรัพย์ ทาให้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงเป็ นส่วนใหญ่ และรายได้จากธุรกิจตัวแทนสนับสนุ นการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนทีล่ ดลง ส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยรวมลดลง
ตำรำงที่ 7-11: สรุปงบกระแสเงิ นสดรวมของ CNS
ล้ำนบำท

งวดสิ้ นปี วันที่ 31 ธันวำคม
2559

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2560

งวด 6 เดือนสิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ำยน
2561

2561

2562

(1,332.99)

(20.58)

643.61

623.66

217.63

494.67

249.99

(84.24)

(54.39)

(2.44)

(387.09)

(387.09)

(451.60)

(451.60)

(167.74)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
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งวดสิ้ นปี วันที่ 31 ธันวำคม

ล้ำนบำท
2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

2560

งวด 6 เดือนสิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ำยน
2561

2561

2562

(1,025.41)

(157.67)

107.77

117.67

47.46

437.96

280.29

388.06

397.96

435.51

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

ทีม่ า: งบการเงินรวม 2559-2561 และงบการเงินทีส่ อบทานแล้ว สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

กระแสเงินสด
ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ 217.63 ล้านบาท
โดยรายการหลักทีท่ าให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเพิม่ ขึน้ ของปี 2562 คือ
- การลดลงของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1,486.99 ล้านบาท
- การลดลงของเงินลงทุนเพื่อค้า
274.79 ล้านบาท
- การเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
377.13 ล้านบาท
ส่วนรายการหลักทีท่ าให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2562 คือ
- การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
428.00 ล้านบาท
- การลดลงของเจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
476.43 ล้านบาท
- การลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
523.40 ล้านบาท
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ 643.61 ล้านบาท
โดยรายการหลักทีท่ าให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเพิม่ ขึน้ ของปี 2561 คือ
- การลดลงของลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
763.57 ล้านบาท
- การลดลงของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2,237.83 ล้านบาท
- การเพิม่ ขึน้ ของดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
377.13 ล้านบาท
ส่วนรายการหลักทีท่ าให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2561 คือ
- การลดลงของเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
2,550.00 ล้านบาท
- การลดลงของเจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
164.79 ล้านบาท
- การลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
217.98 ล้านบาท
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานทีล่ ดลง 20.58 ล้านบาท
โดยรายการหลักทีท่ าให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเพิม่ ขึน้ ของปี 2560 คือ
- การเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
1,750.00 ล้านบาท
- การเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
572.15 ล้านบาท
- การเพิม่ ขึน้ ของดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
359.10 ล้านบาท
ส่วนรายการหลักทีท่ าให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2560 คือ
- การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
318.43 ล้านบาท
- การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1,882.28 ล้านบาท
- การเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนเพื่อค้า
525.68 ล้านบาท
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
ตำรำงที่ 7-12: อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
งวดสิ้ นปี วันที่ 31 ธันวำคม
2559
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)
อัตรำส่วนแสดงประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตรำส่วนวิ เครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิ น (Financial Ratio)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
อัตรำส่วนอื่น ๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ร้อยละ)
(คานวณตามเกณฑ์สานักงาน ก.ล.ต.)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กาไรต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
อัตรำกำรเติ บโต
สินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
หนี้สนิ รวม (ร้อยละ)
รายได้จากการขายหรือให้บริการ (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ร้อยละ)
กาไรสุทธิ (ร้อยละ)

2560

2561

งวด 6 เดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
2562

83.932
24.502
7.52
22.621

81.272
25.672
8.60
55.61

81.42
11.20
3.26
12.16

83.65
5.47
1.30
16.42

3.87
0.16

4.10
0.16

1.56
0.14

0.74
0.13

0.30
4.581
5.98
90.811
0.88
93.91

0.24
3.04
6.98
89.77
1.31
94.99

0.65
6.87
10.06
107.00
0.87
N/A

0.54
5.24
9.08
87.94
0.67
N/A

1.821

4.85

7.06

5.08

121.05

76.88

158.40

168.95

2.55
0.19
0.18

2.59
0.22
0.21

2.47
0.08
N/A

2.41
0.02
N/A

(5.76)
(11.73)
(0.32) 2
(0.87) 2
(0.91)

24.56
50.52
10.492
1.402
15.35

(22.65)
(36.33)
(14.82)
5.78
(62.66)

(13.24)
(25.50)
50.05
0.50
(66.96)

1

ตัวเลขที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่นาเสนอในปี 2559 เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงแบบงบการเงินสาหรับบริษัทหลักทรัพย์ จากการนาประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ.
22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง แบบงบการเงินสาหรับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งประกาศให้ใช้บงั คับกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
เป็ นต้นไปมาถือปฏิบตั ิ
2 ตัวเลขที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่นาเสนอในปี 2560 เนื่องจากรายได้ค่านายหน้ าและรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ย ืมเพื่อ ซื้อหลักทรัพย์ท่แ
ี สดงเปรียบเทียบได้ มีการจัด
ประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอรายการในงบการเงินสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ สาหรับปี บญ
ั ชี 2561 ทัง้ นี้ การจัดประเภทใหม่มผี ลกระทบต่อ
รายได้รวมแต่ไม่มผี ลกระทบต่อกาไรสุทธิสาหรับปี
ทีม่ า: หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

7.2.

ภำพรวมภำวะอุตสำหกรรมของ CNS

สถำนภำพของบริษทั ฯ และกำรแข่งขัน
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2513 และในปี 2531 บริษทั ฯ เข้าเป็ นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษทั ฯ มีการเติบโตของรายได้รวมอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี ตามการขยายตัวของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายได้
รวมสูงสุดในปี 2560 เมื่อธุรกิจ ตัวแทนสนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และธุรกิจการให้กู้ยมื เงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์การเติบโตทีด่ ี และเป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้บริษทั ฯ ยังคงสามารถทากาไรในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจและการลงทุนมี
ความไม่แน่ นอน นอกจากนี้ บริษทั ฯยังมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures บริษทั ฯ มี
กาไรจากการขายเงินลงทุนทัวไปซึ
่ ่งเป็ นเงินลงทุนในธุรกิจทีไ่ ม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทีบ่ ริษทั ฯ ถือครองมาเป็ นเวลานาน ซึง่ ทาให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2560
มีกาไรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.35 จากปี 2559
อย่างไรก็ตาม ครึ่งปี แรกของปี 2562 เป็ นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนค่อนข้างผันผวน เนื่องจากได้รบั
ผลกระทบจากหลายปั จจัยทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้ การดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์มกี ารแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ทา
ให้ในงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ธุรกิจจากการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็ นตัวแทน
ซื้อ ขายสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ธุ ร กิจ Block Trade – Single Stock Futures ธุ ร กิจ ค้า ตราสารหนี้ ธุ ร กิจ ตัว แทน
สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และธุรกิจการให้กู้ยมื เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์มกี ารหดตัวลง ในขณะทีธ่ ุรกิจ
วาณิชธนกิจและธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ปรับตัวดีข้นึ บ้าง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ยังคงมุ่งมั ่นดาเนินกลยุทธ์การกระจายแหล่งรายได้ไปยัง
ธุรกิจที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มคี วาม
แตกต่าง ทีบ่ ริษทั ฯ ได้พยายามดาเนินการตลอดหลายปี ทผ่ี ่านมา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและความยั ่งยืน
ให้แก่บริษทั ฯ ในระยะยาว

ล้านบาท

แผนภำพที่ 7-2: รำยได้รวมของบริ ษทั ฯ
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ความสามารถในการแข่งขัน
จากการดาเนินธุรกิจมากกว่า 48 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ ขยายฐานลูกค้า และเพิม่ ศักยภาพในการ
แข่งขันในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การรับรูแ้ ละเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ กาหนดให้ลูกค้าประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test) พร้อมทัง้
กาหนดให้มหี ลักเกณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ยอมรับได้ อันจะเป็ น
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ประโยชน์ ใ นการให้ค าแนะน าด้า นการเงิน และการลงทุ น แก่ ลูก ค้า และน าไปสู่ก ารตัด สิน ใจลงทุ น ที่เ หมาะสมกับ
ความสามารถในการรับความเสีย่ งของลูกค้า
การสื่อสารระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า
บริษัท ฯ สื่อ สารกับ ลู กค้า อย่ างสม่ าเสมอผ่ านเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ (www.nomuradirect.com) และ e-mail
(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) และจดหมาย Newsletter ประจาเดือน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมสัมมนาของบริษทั
ฯ การปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้อขาย รวมถึงแจ้งเตือนสิทธิและผลประโยชน์
์
ทล่ี ูกค้าได้รบั จากบริษทั ฯ และหลักทรัพย์
ที่ลูกค้าลงทุนอย่างต่อเนื่ อง ในปี 2561 บริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลู กค้าผ่ าน Social Media เช่น
Facebook โปรแกรมส่งข้อความไลน์ แอด (Line@) โดยใช้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่บทวิเคราะห์การลงทุน โดย
นักวิเคราะห์ของบริษทั รวมถึงใช้เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สนิ ค้า และบริการ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรม
ทัง้ นี้บริษทั เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของลูกค้าเสมอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุน
บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จดทะเบียน
ทัง้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (SET) และตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ผ่ า นโครงการ CNS Corporate Access เพื่อ
รับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกิจโดยตรงจากผูบ้ ริหารระดับสูง อันเป็ นการส่งเสริม สนับสนุ น และให้
ข้อมูลข่าวสารถึงความรูด้ า้ นการเงินและการลงทุนทีม่ คี ุณภาพแก่นักลงทุนและ FA ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี โดย
ในปี 2561 มีบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมให้ขอ้ มูลทัง้ สิน้ จานวน 4 บริษทั และบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าร่วมให้ขอ้ มูลทัง้ สิน้ จานวน 12 บริษทั ทัง้ นี้บริษทั ฯ ให้ความรูด้ า้ นการเงินและการลงทุน
แก่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอโดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ ทัง้ หุน้ อนุ พนั ธ์ และกองทุนรวม เป็ น
ประจาทุกเดือน รวมทัง้ สิน้ 44 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากว่า 1,400 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกค้า พร้อมทัง้
สื่อสารข้อมูลข่าวสารทีม่ ผี ลกระทบต่อการลงทุนของลูกค้าอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังนาเสนอบทวิเคราะห์ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยยึดถือความถูกต้องของข้อมูลเป็ นหลัก และพัฒนาเครื่องมือทีห่ ลากหลาย
ในการทาธุรกรรมการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าทาธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบงานขององค์กร
บริษทั ฯ จัดทาเอกสารและให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นความจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้ให้แก่
ลูกค้า รวมถึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสื่อต่าง ๆ ทีอ่ อกโดยบริษทั ฯ อย่างถี่ถ้วนก่อนทุกครัง้ เพื่อให้เกิดความมั ่นใจในมาตรฐาน
การบริการ ว่าเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักสากล และถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายทุกประการ โดยยึด
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ซึ่งข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บ รักษาเป็ นความลับ โดยบริษัทฯ จากัดบุคคลที่สามารถ
เข้า ถึง ข้อ มูลลู ก ค้า ได้เ ฉพาะผู้ท่เี กี่ยวข้องเท่ านั น้ (Need to know basis) ทัง้ นี้ บ ริษัทฯ ดาเนิ น ธุ ร กิจกับ ลู กค้าอย่าง
ยุติธรรมและมีจริยธรรม และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหม าย
กาหนดอย่างเคร่งครัด
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การให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและมีการดาเนินการตามแนวทางกากับกิจการที่ดีใน 8
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ 1) ประกอบ
ธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม 2) การต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ 3) การ
เคารพสิทธิมนุ ษยชน 4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อ
ลู ก ค้า 6) การดู แ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้ อ ม 7) การร่ ว มพัฒ นาชุ ม ชมหรือ สัง คม 8) การมี
นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม และผู้มสี ่วนได้เสีย ซึ่งจากการสารวจตามโครงการสารวจการกากับดูแล
กิจการบริษทั จดทะเบียนทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยจัดทาขึน้ บริษทั ฯ
ได้รบั การประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ตัง้ แต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาถึงปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญใน
การกากับดูแลกิจการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั ่นคง
จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจาปี 2561 ซึง่ ทาการสารวจบริษทั จดทะเบียน
ทัง้ หมดในตลาด SET และ MAI จานวน 657 บริษทั โดยเป็ นการสารวจทีม่ กี ารปรับและเพิม่ หลักเกณฑ์ของโครงการ
CGR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CG Scorecard นัน้ บริษทั ฯ ได้รบั การจัดให้อยู่ในกลุม่ “ดีมาก”
ซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ คี ะแนนในช่วง 80 - 89 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตำรำงที่ 7-13: ผลกำรประเมิ นของ CNS จำกโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิ จกำรบริ ษทั จดทะเบียน
ปี
ผลกำรประเมิ นของ CNS
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สัญลักษณ์

การมีพนักงานทีม่ คี ุณภาพ
บริษทั ฯ มีช่อื เสียงด้านการมีพนักงานทีม่ คี ุณภาพ ซึ่งพนักงานของบริษทั ฯ มักจะเป็ นทีต่ อ้ งการของคู่แข่งอยู่เสมอ
บริษัทฯ มีกระบวนการที่ดใี นด้านพนักงาน ตัง้ แต่จดั หาทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับตาแหน่ งงาน โดยบริษทั ฯ สร้างทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor: “FA”) ผ่านโครงการ
Young Talent Financial Advisor ด้วยการให้โอกาสบุคลากรทีไ่ ม่เคยมีประสบกรณ์มาเข้ารับการฝึ กอบรบความรู้เพื่อ
เป็ น FA ทีม่ คี ุณภาพ นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในด้านความรูค้ วามชานาญใน
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ และความรู้ทวไป
ั ่ รวมถึงทักษะต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานทุกระดับให้มี
ศักยภาพในการทางานทีเ่ หมาะสมกับตาแหน่ ง โดยจัดอบรมและสัมมนาโดยวิทยากรที่ มคี วามรูค้ วามสามารถจากทัง้
ภายในและภายนอกองค์ก ร เช่ น ความรู้ท างด้า นกฎหมาย กฎระเบีย บข้อ บังคับ ของทางการและการก ากับดูแล
มาตรฐานทางด้านการเงินและการบัญชี ทักษะการขายและการแนะนาการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ มาตรฐาน
ทางด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐาน ISO เป็ น ตัน รวมถึง การพัฒนาความสามารถด้า นการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานในการตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้ าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้ นี้บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกราย โดยจัด
หลักสูตรฝึ กอบรมความรู้ความสามารถหลัก และสนับสนุ นให้พนักงานทุกรายปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กรเป็ นอย่างดี เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดอบรบเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
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ของบริษทั ฯ รวมถึงจัดอบรมเพื่อสนับสนุนให้พนักงานสอบได้วุฒวิ ชิ าชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น หลักสูตรผูแ้ นะนาการ
ลงทุน (Investment Consultant: IC) หลักสูตรผูว้ างแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทีห่ ลากหลาย เช่น ส่งเสริมให้พนักงานเพิม่ พูนความรูใ้ ห้ตนเอง
ผ่ า นหลากหลายช่อ งทาง เช่ น ระบบอิน ทราเน็ ตของบริษัทฯ Facebook Page: Nomura Direct หรือ Line Official:
@NomuraDirect สื่อ วีดิโ อจากผู้ มีป ระสบการณ์ ภ ายในบริษั ท ฯ (Video Training) การสอนงานโดยหัว หน้ า งาน
(Coaching) การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บ ัติ ง านจริง (On-the-Job Training) การศึ ก ษาดู ง านทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (Company Visit) การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Sharing) และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน (Learning) ในปี 2561 บริษัทฯ สนับสนุ นให้พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรบเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการทางานจานวน 99 หลักสูตร รวม 1,011 ชัวโมง
่
คิดเป็ นอัตราการฝึ กอบรบพนักงานเฉลี่ยคนละ
ประมาณ 1.87 ชัวโมงต่
่
อปี และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมทัง้ สิน้ 1.59 ล้านบาท
ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงครึง่ แรกของปี 2562
โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษทั หลักทรัพย์) ปรับตัวลดลงจาก
65.61พันล้านบาท ในครึง่ แรกของปี 2561 ลงสู่ 49.63พันล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.35 จากความเสีย่ งของสงคราม
การค้าสหรัฐฯกับจีน ที่มคี วามไม่แน่ นอน กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และไทย ส่งผลให้อตั ราการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยช่วงครึง่ แรกของปี 2562 ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.55 ลดลงจากการเติบโตร้อยละ 4.85 ในช่วงครึง่
แรกของปี 2561 ทาให้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั ่นต่อการลงทุน แม้ว่ากระแสเงินจะไหลเข้าหุน้ ไทยครึง่ แรก
ของปี 2562 ราว 40.65พันล้านบาท จากแรงหนุนการเพิม่ น้าหนักหุน้ ไทยของดัชนี MSCI ทาให้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ฯ
เคลื่อนไหวในแดนบวก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1,563.88 จุด ณ สิน้ ปี 2561 สู่ระดับ 1,730.34
จุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.64
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทาการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562
เหลือร้อยละ 2.8 จากประมาณการเดิมทีร่ อ้ ยละ 3.0 โดยมีสาเหตุหลักจากสงครามการค้าทีย่ งั คงยืดเยือ้ โดยผลกระทบ
ในระยะหลังไม่ได้กระจุกตัวเพียงแค่การผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ และการลงทุน แต่เริ่มกระจายตัว
ทาให้ภาคบริการชะลอลงอีกด้วย นอกจากนัน้ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (technical recession) ยังมี
แนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่เศรษฐกิจพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างมาก เช่น เยอรมนี ฮ่องกง และ
สิงคโปร์ ซึ่งจากการทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัวและความเสีย่ งด้านต่าสูงขึน้ ทาให้ธนาคารกลางทัวโลกเริ
่
ม่ กลับมาใช้นโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายเพื่อประคับประคองการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงหลายประเทศทีม่ คี วามสามารถในการทา
นโยบายการคลัง (fiscal policy space) ก็เริม่ มีการออกมาตรการการคลังเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจเช่นกัน
จากปั จจัยข้างต้น EIC ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง และเมื่อรวมกับการแข็งค่าของ
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศคู่คา้ และคู่แข่ง ก็จะทาให้ภาคการส่งออกและการใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ วใน
รูปของเงินบาทได้รบั ผลกระทบ ดังนัน้ EIC จึงมีการปรับลดประมาณการอัตราขยายตัวของมูลค่าส่งออกเป็ นหดตัวที่
ร้อยละ 2.5 ขณะทีภ่ าคท่องเทีย่ ว แม้จะคงคาดการณ์จานวนนักท่องเทีย่ วที่ 40.1 ล้านคน แต่มกี ารปรับลดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัวของนักท่องเทีย่ วตามการแข็งค่าของเงินบาท
ด้านอุปสงค์ในประเทศ สัญญาณการชะลอตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชนชัดเจนมากขึน้ โดยเฉพาะยอดขายที่
อยู่อาศัยในภาคอสังหาริมทรัพย์และยอดขายรถยนต์ทห่ี ดตัว ตามภาวะเศรษฐกิจทีอ่ ่อนตัวลงสะท้อนจากการจ้างงานที่
หดตัวโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม รายได้ภาคการท่องเทีย่ วและภาคเกษตรทีซ่ บเซา และความเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคทีล่ ด
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ต่ า ลง รวมทัง้ ความระมัด ระวังในการปล่ อ ยสิน เชื่อ ของสถาบันการเงิน จากสัญญาณคุ ณภาพสิน เชื่อ ที่ด้อ ยลงและ
มาตรการกากับดูแลการให้สนิ เชื่อทีเ่ ข้มงวดขึน้
สาหรับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐทีป่ ระกาศในช่วงเดือนสิงหาคมทีผ่ ่านมา EIC ประเมินว่าจะมีผล
ช่วยพยุงการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนในช่วงทีเ่ หลือของปี 2562 เป็ นสาคัญ อย่างไรก็ดี ความล่าช้าของการผ่าน พรบ.
งบประมาณปี 2563 จะกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนภาครัฐในส่วนของโครงการใหม่
ขณะที่ปี 2563 EIC คาดเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อ ยละ 2.8 ตามแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัว
ต่อเนื่องและภาระหนี้ครัวเรือนที่จะกดดันกาลังซื้อในประเทศ ความเสี่ยงด้านต่ าจากผลกระทบของสงครามการค้าที่
ยืดเยื้อและความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ ยังคงเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้การฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง ดังนัน้ EIC ประเมินว่าการฟื้ นตัวของการส่งออกไทยจะเป็ นไปอย่างช้า ๆ ขยายตัวได้รอ้ ย
ละ 0.2 ในส่วนของภาคอุปสงค์ในประเทศ EIC คาดการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวชะลอลงจากปี 2562
เล็กน้อย ตามอุปสงค์ของการส่งออกทีย่ งั ฟื้ นตัวไม่ชดั เจน ประกอบกับการก่อสร้างภาคเอกชนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ได้รบั ผลกระทบจากมาตรการ LTV นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนมีทศิ ทางชะลอลงเช่นกันจากหลายปั จจัยกดดัน
ได้แก่ ภาระหนี้ครัวเรือนทีอ่ ยู่ในระดับสูง และความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ด้วยเหตุน้ี การ
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานและการบริโภคของภาครัฐรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิม่ เติมจะมีบทบาทมากขึน้ ต่อ
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563
แผนภำพที่ 7-3: แนวโน้ มเศรษฐกิ จไทยตำมประมำณกำรของ EIC

ด้านนโยบายการเงิน EIC คงมุมมองคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสลดดอกเบี้ยอีก 1 ครัง้ ใน
ไตรมาสที่ 4/2562 สู่ระดับร้อยละ 1.25 ซึ่งเป็ นระดับทีต่ ่าที่สุดในประวัตศิ าสตร์ และจะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดปี 2563
แม้ในช่วงเดือนสิงหาคมทีผ่ ่านมา กนง. จะได้ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงแล้ว 1 ครัง้ และล่าสุดในการประชุมเดือนก.ย.
ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของทัง้ ปี 2562 และปี 2563 แต่ในระยะถัดไป ความเสี่ยงด้านต่าจากทัง้ ในและนอก
ประเทศทีม่ สี งู ขึน้ จะทาให้ กนง. มีโอกาสปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ทีค่ าดว่าจะโตถึงร้อยละ 3.3 ลงได้
อีก ประกอบกับแนวโน้มเงินเฟ้ อทีจ่ ะยังอยู่ต่ากว่ากรอบเป้ าหมายทัง้ ในปี น้ีและปี หน้า น่ าจะทาให้ กนง. พิจารณาปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1 ครัง้ ในไตรมาสที่ 4/2562 และจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ทร่ี ะดับร้อยละ 1.25 ตลอดทัง้ ปี
2563 เพื่อประคับประคองกาลังซื้อในประเทศผ่านช่องทางการลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งแม้อาจจะไม่กระตุน้ ให้เกิดการ
กูย้ มื ใหม่ได้มากนักภายใต้ความไม่แน่นอนทีย่ งั อยู่ในระดับสูง แต่จะมีส่วนลดภาระการชาระหนี้ให้กบั ครัว เรือนและธุรกิจ
SME ทีม่ หี นี้อยู่แล้วเป็ นสาคัญ
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ในส่ ว นของปั ญ หาเสถียรภาพระบบการเงิน จากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ า ต่อ เนื่ อ งยาวนาน กนง. น่ า จะใช้
มาตรการ macro และ micro prudential เป็ นเครื่องมือหลักในการจัดการความเสีย่ ง สาหรับทิศทางของค่าเงินบาท EIC
ประเมินว่าค่าเงินบาทจะยังได้รบั แรงกดดันด้านแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินในภูมภิ าคอย่างต่อเนื่องจากดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทยทีเ่ กินดุลสูง แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในภูมภิ าคทีอ่ าจทาได้มากกว่า
ของไทยซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับค่อนข้างต่าอยู่แล้ว ตลอดจนเงินทุ นเคลื่อนย้ายทีเ่ ข้ามาเป็ นช่วง ๆ จาก
การทีเ่ งินบาทถูกมองว่าเป็ นสกุลเงินทีป่ ลอดภัยของภูมภิ าค ซึง่ จะทาให้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 30-31 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2563
ปั จจัยเสีย่ งต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปมาจากทัง้ ภายในและภายนอก โดยสงครามการค้ายังคงเป็ น ความ
เสี่ยงสาคัญที่อาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้อีกและอาจทาให้การส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยได้รบั ผลกระทบ
มากกว่าทีค่ าด ซึ่งส่งผลกระทบทาให้เศรษฐกิจไทยในปี 2020 อาจชะลอลงมากกว่าคาด นอกจากนี้ ปั จจัยภายนอกอื่น
ๆ ทีต่ ้องจับตาคือความขัดแย้งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ เช่น Brexit การประท้วงในฮ่องกง และความขัดแย้งระหว่างญีป่ ่ ุนและ
เกาหลีใต้ ที่อาจทาให้เศรษฐกิจโลกชะลอเพิ่มเติม และอาจเกิดความผันผวนในตลาดเงินโลกได้ ขณะที่ความเสี่ยง
ภายในประเทศมาจากความเปราะบางทางการเงินทีม่ มี ากขึน้ ทัง้ ในส่วนของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ SME สะท้อน
จากระดับหนี้เสีย (NPL) ทัง้ ในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่อธุรกิจ SME ทีโ่ น้มสูงขึน้ จากผลกระทบสะสม
ของภาระหนี้ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ รายได้ทช่ี ะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทีท่ าให้ยอดขายของ
ธุรกิจและรายได้ของครัวเรือนมีแนวโน้ มกระจุกตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ความล่าช้าในการจัดทางบประมาณ รวมถึง
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายของภาครัฐ ก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยเสีย่ งภายในสาคัญทีส่ ่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะ
ข้างหน้า
ทีม่ า: ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์

สภาพการแข่งขันในธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
จากการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศการเปิ ดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ตงั ้ แต่ปี 2555 ทาให้มบี ริษัทหลักทรัพย์รายใหม่เข้ามาดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์
เพิม่ ขึน้ และทาให้ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยงั คงมีการแข่งขันทีร่ ุนแรงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2562
บริษทั หลักทรัพย์ต่างใช้กลยุทธ์ในการเพิม่ คุณภาพการให้บริการด้านสารสนเทศและงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ี
มีคุณภาพ การให้วงเงินในการซื้อหลักทรัพย์ดว้ ยระบบการให้กยู้ มื เงินเพื่อซื้อหลักทรัพ ย์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบซื้อ
ขายออนไลน์ให้มคี วามทันสมัยมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ บริษัท
หลักทรัพย์บางรายริเริม่ การนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้กบั การให้คาแนะนาให้การซื้อขายหลักทรัพย์และระบบ
การซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษทั หลักทรัพย์บางรายใช้กลยุทธ์ราคาต่ามากในการดึงดูดนักลงทุนและกลยุทธ์
ในการแย่งชิงบุคลากร
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ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ
1.

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิก
หมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ”)
บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ประวัติควำมเป็นมำ
บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2513 โดยใช้ชื่อ “บริษัท บางกอกโนมูระ
อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเคียวริตี้ จากัด ” ทะเบียนเลขที่ 317/2513 และได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ในปี
2518
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกโนมูระ จากัด ” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2522 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528
บริษัทฯ นาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531 ต่อมาบริษัทฯ คืนใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2534
บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีเลขทะเบียน บมจ. 0107537000653
บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2553
บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
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1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
บริษัทฯ นาปรัชญาของกลุ่มโนมูระมาใช้กับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
พันธกิจ
กำรให้กำรสนับสนุนสังคม
บริษัทฯ ช่วยเสริมสร้างสังคมให้มีฐานะการเงินดีขึ้นผ่านความเชี่ยวชาญในตลาดทุนของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
หุ้นส่วนที่น่ำเชื่อถือ
ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจาก
ลูกค้าของบริษัทฯ
ค่ำนิยมหลัก
กำรเป็นผู้นำในกำรประกอบกำร
ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ บริษัทฯ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
กำรทำงำนเป็นทีม
เพื่อสร้างคุณค่าและ “มุ่งสู่จุดหมายไปด้วยกัน ” บริษัทฯ ส่งเสริมความหลากหลายและความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและทั่วภูมิภาคของกลุ่มโนมูระ
ควำมซื่อสัตย์มีคุณธรรม
การปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์มีคุณธรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับบริษัทฯ
บริษัทฯ ปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และเปิดเผย

1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา
เป็นดังนี้
ปีบัญชี 2560 (1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60)
•

ด าเนิ นโครงการ CNS Corporate Access ต่ อเนื่ องมาตั้ งแต่ ปี 2558 ซึ่ งได้ รั บการตอบรั บที่ ดี จากนั ก ลงทุ น
รายบุคคลและนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนที่เล็งเห็นประโยชน์ของการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
โดยตรง ซึ่งนอกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) แล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้เชิญชวนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าร่วมโครงการ ภายใต้กิจกรรม “mai Company Snapshot at
Nomura” อีกด้วย โดยในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 59
บริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 34 บริษัท
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•

จั ด ท าเว็ บ ไซต์ https://cnsup.nomuradirect.com ส าหรั บ เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (News update) ความรู้
(Investment corner) และกิ จ กรรม (Activities) ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ Startup และ SMEs
โดยเฉพาะ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ Startup
และ SMEs (Startup Experience) ที่เข้าร่วมโครงการ CNS Startup & SME Access ในปี 2559 ให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่
1.

News Update: นาเสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรม จากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์กับธุรกิจ Startup และ SMEs

2.

Startup Experience: นาเสนอบทความ หรือคลิปวิดีโอ สัมภาษณ์ ผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ SMEs
ต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ เป็นแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้อ่าน รวมถึงเป็นพื้นที่ในการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

3.

Activity: นาเสนอตารางกิจกรรม งานสัมมนา การเสวนา การเวิร์กช็ อป การบรรยายพิเศษ หรือการ
ประชุม

4.

Investment Corner: นาเสนอบทความเกี่ยวกับการเงิน ที่ให้สมาชิกหรื อบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษา โดย
มี รู ป แบบอิ น โฟกราฟฟิ ก หรื อ คลิ ป วิ ดี โ อ พร้ อ มช่ อ งทางให้ ติ ด ต่ อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม โดยตรงกั บ FA
นักวิเคราะห์ หรือ ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทฯ

•

จัดตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ของบริษัทฯ

•

อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อ ขอรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ของระบบบาทเนต (BahtNet) ซึ่งเป็น
ระบบการชาระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ เป็นผู้ใช้บริการดังกล่าว การขอรับรองดังกล่าว
เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 4/2560 เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการ ความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต ซึ่งกาหนดให้ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องดาเนินการให้
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายของตนผ่านการตรวจรับรองตามแนวมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ภายในปี 2561 เพื่อให้
ระบบการชาระเงินมีความปลอดภั ยและน่าเชื่อถือสาหรับลูกค้าบริษัทฯ (บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี)

•

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากฟิทช์ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ดังนี้
อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะยำว
ปรับเพิ่มเป็น AA(tha) จากเดิม AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ”
อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะสั้น
F1+(tha) คงเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า
อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะสั้นของโครงกำรหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
F1+(tha) คงเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า
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โดยฟิทช์ประกาศเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ฟิทช์
ประเมินว่าบริษัทแม่ของบริษัทฯ คือ Nomura Holdings, Inc. (NHI) มีความแข็งแกร่งทางการเงินที่ปรับตัวดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยฟิทช์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผล
ให้ NHI มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการสนับสนุนบริษัทลูกในประเทศไทย ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือภายใน
ประเทศระยะยาวสะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่า บริษัทฯ มีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ NHI จากปัจจัยดังนี้


NHI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และมีอานาจควบคุมการบริหารงานในบริษัทฯ และมีการเชื่อมโยงการ
ดาเนินงานอย่างสอดคล้องกันกับกลุ่มในระดับสูง (integration)



บริษัทฯ มีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับ NHI และ NHI ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
แก่บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง



บริษัทฯ มีเครือข่ายธุรกิ จที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างกระจายตัวและหลากหลาย
สาหรับธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย



บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องและมีกาไรสม่าเสมอ

อย่างไรก็ดี อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่ NHI จะ
ให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ NHI ลดสัดส่วนการถือหุ้น
ลงหรือมีอานาจในการควบคุมการบริหารงานในบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่า
โอกาสที่ NHI จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น
•

เพิ่มจานวน FA โดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor เพื่อรองรับการขยายตัว
และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดาเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553

•

ได้รับผลการประเมินจากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2560 ซึ่งประเมิน
โดย IOD โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปีก่อน

•

เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้ด้านการเงินและการลงทุน พร้อมทั้งปรับปรุงนโยบายการ
จั ด การ Social Media ให้ มี ค วามหลากหลายและครบครั น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า และนั ก ลงทุน ได้ รั บข้ อมู ล ในการ
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนผ่านช่องทางที่หลากหลายสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุน และมี
ความมั่นใจในการใช้งานระบบซื้อขายออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ ของ
บริษัทฯ โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้


Seminar Activities
จัดอบรมและสัมมนาด้านการเงินและการลงทุน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
ทั้งหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม เป็นประจาทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากว่า
1,100 คน
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Line Official: @NomuraDirect
Line Application เป็น Social Media ยอดนิยมในยุคปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเริ่มให้บริการ Line Official
Account: @NomuraDirect ในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุนเข้าถึงการบริการของ
บริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ ได้สะดวกสบาย
ขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ติดตาม (follower) ในเดือนแรกประมาณ 2,500 ราย และ
ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 6,000 ราย



Facebook Page: Nomura Direct
Facebook Page เป็นอีกหนึ่ง Social Media ยอดนิยมในยุคปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ในการให้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเป็นประจา รวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่
การจัดรายการถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ลูกค้าและนักลงทุนยังสามารถสอบถามข้อสงสัยและขอข้อมูลการให้บริการต่างๆ จากบริษัทฯ
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านการส่งข้อความทาง Inbox ใน Facebook Page ของบริษัทฯ



YouTube Channel: Nomura Direct
จัดทา Demonstration Video Clips เพื่อแนะนาการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ และวิธีการลงทุนทั้งใน
หุ้นและกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดจนข้อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่
ช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถลงทุนด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•

ปรับปรุงระบบซื้อขายออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานแนวคิด “สะดวกสบาย ใช้
งานง่าย และรวดเร็ว” โดยมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้




Website Development


Stay signed-on ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบแล้ ว สามารถกลั บ ออกมาเพื่ อ ค้ น หาข้ อ มู ล ในหน้ า
Homepage ได้โดยไม่ต้องออกจากระบบ และเมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วก็สามารถกลับสู่
หน้าการใช้งานในระบบได้ทันที ทาให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกขึ้น



Stay NomuraDirect ไม่ ว่ า ลู ก ค้ า จะใช้ ง านโปรแกรม efin Trade Plus หรื อ Streaming ก็ ยั ง
สามารถใช้บริการภายใต้ www.nomuradirect.com เช่น ซื้อขายกองทุน ฝาก/ถอนเงิน อ่านบท
วิเคราะห์ ยืม/คืนหลักทรัพย์ และอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ผ่านเมนู Nomura ในโปรแกรมดังกล่าวได้
จากทุกอุปกรณ์

โปรแกรม SBL Real Time เวอร์ชั่นใหม่
ปรั บ ปรุ ง โปรแกรม SBL Real Time เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร SBL Real Time บนระบบ
ออนไลน์ได้จากทุกอุปกรณ์ และรองรับทุกระบบปฏิบัติการ ตอบรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และรองรับ
คาสั่งยืมและคืนหลักทรัพย์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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โปรแกรม Streaming
เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองแนวทางการลงทุนได้อย่างครอบคลุม
มากที่สุด





เพิ่มฟังก์ชั่น Nomura Dollar Cost Average (DCA) ซึ่งเป็นบริการส่งคาสั่งซื้อสม่าเสมอเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการออมเงินผ่านการลงทุนให้แ ก่ลูกค้า และเพื่อเป็นการรองรับการ
วางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุอีกช่องทางหนึ่ง



เพิ่มฟังก์ชั่น Stock Screener ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้าคัดเลือกหรือค้นหาหุ้นได้ง่ายขึ้น ด้วย
เงื่อนไขการคัดกรองตามที่กาหนด

โปรแกรม efin Trade Plus
เพิ่มฟังก์ชั่น Portfolio Management เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของหุ้นในพอร์ตการลงทุน ช่วยให้ ลูก ค้า
สามารถติ ด ตามความเสี่ ย งของพอร์ ต การลงทุ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการปรับ
พอร์ตการลงทุน



โปรแกรม Nomura iFund
เพิ่มฟังก์ชั่น Nomura iFund Basket (ตะกร้ากองทุนรวม) เครื่องมือที่ช่วยจัดสรรการลงทุนในกองทุน
รวมตามแผนการลงทุน เพื่อช่วยให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้ตามผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

•

ริเริ่มพัฒนา Mobile Application “Nomura iFund” บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อตอบสนองการใช้งานของ
ลูกค้าให้สามารถซื้อขายกองทุนรวมผ่าน Smartphone ได้อย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
อ านวยความสะดวกให้ ลู ก ค้ า ที่ ส นใจลงทุ น ในกองทุ น รวม โดยมี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาฟั ง ก์ ชั่ น และบริ ก ารให้
ครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

•

จัดทาบทวิเคราะห์กองทุนรวม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า ของ
ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

•

ปิดสานักงานสาขา จานวน 1 สาขา ได้แก่ สานั กงานสาขาสระบุรี เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปีบัญชี 2561 (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61)
•

ดาเนินโครงการ CNS Corporate Access ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และ กิจกรรม “mai Company Snapshot at
Nomura” ต่อ เนื่อ งเป็นปีที่ 2 โดยยังคงได้รับการตอบรับ ที่ดี จากนั ก ลงทุน รายบุ คคลและนัก ลงทุน สถาบั น
ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนที่เล็งเห็นประโยชน์ของการให้ข้อมูล แก่นักลงทุนโดยตรง โดยในปี 2561 มีบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 4 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 12 บริษัท
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•

ดาเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ cnsup.nomuradirect.com ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2561 ได้ปรับปรุง และ
พั ฒนาเนื้อ หาที่นาเสนอภายในเว็บไซต์ โดยมุ่งเน้นการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “สังคมผู้สูงอายุ ” (Aging
Society) มากขึ้น เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสาคัญของการสนับสนุนข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุรกิจ Startup และ SMEs ในเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งกาลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

•

จัดกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุน Nomura Classroom Roadshow โดยมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์ และที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออมอย่างเหมาะสมให้กับ
นักลงทุนที่สนใจหรือพนักงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

•

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ของระบบบาทเนต (BahtNet)
ซึ่งเป็นระบบการชาระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ เป็นผู้ใช้บริการดังกล่าว การขอรับรอง
ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 4/2560 เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต ซึ่งกาหนดให้ผู้ ใช้บริการบาทเนตต้อง
ดาเนินการให้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายของตนผ่านการตรวจรับรองตามแนวมาตรฐาน และตามมาตรฐานดังกล่าว
บริษัทจะต้องได้รับการตรวจประเมินในทุกๆ ปี โดย ณ สิ้นปี 2561 จากการประเมินโดยสถาบันตรวจสอบ
มาตรฐาน ISO บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ของระบบบาทเนตอีก 1 ปี

•

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากฟิทช์ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ดังนี้
อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะยำว
AA(tha) คงเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ”
อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะสั้น
F1+(tha) คงเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า
อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะสั้นของโครงกำรหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
F1+(tha) คงเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า
โดยฟิทช์ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือ ภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของบริษัทฯ รวมถึงอันดับ
ความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน โดยผ่าน
มุมมองของฟิทช์ คือ


บริษัทฯ มีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ Nomura Holdings, Inc. (NHI)



Nomura Group มีอ านาจในการควบคุมการบริหาร โดยผ่านการถือหุ้นบริษัทจานวนร้อยละ 85.8
ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุ นในการด าเนิน การ การจัดการจาก NHI รวมถึงการใช้ชื่ อ และ
สัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับ Nomura



บริษัทฯ มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนานในประเทศไทย และมีชื่อเสียงเป็นอย่างดีในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์



สืบเนื่องจากแรงกดดันในการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ ฟิทช์มีความเห็นว่า บริษัทใดที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
รวมถึงบริษัทฯ จะอยู่ในสถานะที่น่าจะสามารถบริหารจัดการกับสภาวะการแข่งขันได้
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บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสามารถในการทากาไรอย่างสม่าเสมอ

•

เพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ เ ว็ บ ไซต์ cnsup.nomuradirect.com ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เช่ น
Facebook โดยใช้ชื่อเพจ CNS Up โดยในปี 2561 มีสมาชิกกดไลค์ (Like) เพจจานวน 899 คน และมีผู้ติดตาม
(Followers) จานวน 913 คน

•

เพิ่มจานวน FA ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการยกระดับ FA
ให้เป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner – IP) เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย ณ สิ้นปี
2561 บริษัทมี IP ทั้งสิ้น 72 คน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จานวน 20 คน

•

ได้รับผลการประเมินจากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2561 ซึ่งประเมิน
โดย IOD โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปีก่อน

•

ปรับปรุงช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
รวมถึงการจัดรายการถ่ายทอดสดของนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ต่อเนื่องจากปี 2560
เพื่อให้เป็นแหล่งรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้น รวมถึงการนาเสนอข้อมูลและประเด็นที่ทันต่อ
เหตุการณ์ให้แก่นักลงทุน โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้


Seminar Activities
การจัด Seminar & Activities ในปีนี้เนื่องจากมีช่องทางออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลและใกล้ชิด
วิทยากรและนักวิ เคราะห์ได้มากขึ้น (สัมมนา Online, Live Facebook) ทาให้จานวนครั้งในการจัด
สัมมนาลดลงเหลือ 28 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 822 คน



Line Official: @NomuraDirect
ณ สิ้นปี 2561 มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 100 จาก 6,000 ราย ณ สิ้นปี 2560 เป็น 12,165 คน โดย
ข้อความจะเพิ่มจากบทวิเคราะห์ของ Investment Research and Investor Services (IRIS) โดยรวม
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ



Facebook Page: Nomura Direct
บริษัทฯ ได้สร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ด้วยการเพิ่มความถี่ในการให้ข้อมูลข่าวสารรวมถึง
ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน สื่อสารกับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป การ Live (แพร่ภาพสด) ผ่านทาง
Facebook Page: Nomura Direct โดยมีทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 น. ดาเนินรายการโดยนักวิเคราะห์
(IRIS) ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าและนักลงทุนได้เป็นจานวนมาก และยังเป็นอีก
หนึ่งช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหรือโปรโมชั่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไป
ในวงกว้าง นอกจากนี้ ลูกค้าและนักลงทุนยังคงสามารถสอบถามข้อสงสัยและขอข้อมูลการให้บริการ
ต่างๆ จากบริษัทฯ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านการส่งข้อความทาง Inbox ใน Facebook Page ของบริษัทฯ
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YouTube Channel: Nomura Direct
เพิ่มการแชร์ Live (แพร่ภาพสด) จาก Facebook มายัง YouTube Channel: Nomuradirect เพื่อเพิ่ม
ช่ อ งทางในการชมรายการ ลู ก ค้ า และนั ก ลงทุ น สามารถรั บ ชมรายการผ่ า นทาง Facebook และ
YouTube พร้อมกันได้ทั้ง 2 ช่องทาง โดยลูกค้าสามารถชมรายการย้อนหลังได้หากไม่สะดวกในการ
ติดตามรายการสด นอกจากนั้นยังมีรายการประจาที่เพิ่มเข้ามา Upload ใน Channel อีก 2 รายการคือ
รายการปักหมุดประเด็นร้อน และรู้รอบเรื่องลงทุน

•

ปรั บ ปรุ ง ระบบการเปิ ด บั ญ ชี แ บบออนไลน์ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า บนพื้ น ฐานแนวคิ ด
“สะดวกสบาย ใช้งานง่าย และรวดเร็ว” โดยมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้
1. เพิ่มบริการ Nomura Stock – Dollar Cost Average (DCA) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าราย
ย่อยที่ต้องการซื้อหุ้นแบบสม่าเสมอเพื่อการออม โดยสามารถใช้เงินลงทุนขั้นต่าเพียง 1,000 บาท
สามารถเลือกซื้อหุ้นที่อยู่ใน SETHD ได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับ Social Content โดย
 แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อให้ผลการค้นหาจาก google และ search engine ปรากฎชื่อบริษัทฯ อยู่ในลาดับ

ที่ดีขึ้น และสามารถแบ่งปันเนื้อหา (shared content) ได้อย่างสวยงาม
 เพิ่มเนื้อหาที่นักลงทุนสนใจในเว็บไซต์ให้มากขึ้น โดยเพิ่มหัวข้อ Investor Guide ขึ้นใหม่ในเว็บไซต์
 เพิ่มระบบการเก็บ สถิ ติก ารใช้ง านเว็บไซต์ข องลู ก ค้า เพื่อ นามาวิเคราะห์แ ละเป็นข้ อ มู ล Big Data ใน

อนาคต
3. ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับ Mobile Trend โดยแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์
ผ่านมือถือได้สะดวกขึ้น โดยวิเคราะห์จากสถิติการใช้งาน โดยทาการปรับหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวให้แสดงผล
เหมาะกับมือถือ
•

พัฒนาโปรแกรม Block Trade Simulation เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ลงทุนใน
Block Trade – Single Stock Futures

•

จัดตั้งฝ่ายธนบดีธนกิจ (Private Wealth Department – PWD) เพื่อขยายฐานและให้บริการนักลงทุน highnet-worth

•

ปรับปรุง Online Application Form โดยปรับปรุงระบบการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชี และช่วยประหยัดเวลาในการเปิดบัญชีให้กับลูกค้ามากขึ้น

•

ปรับปรุงระบบการทางานให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมและบริการออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น
ลดการกรอกเอกสารการเปิดบัญชี และเอกสารทารายการ โดยลูกค้าไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม , เพิ่มฟังก์ชั่นให้
ลูกค้าสามารถสับเปลี่ยนข้ามบลจ. ทาให้ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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•

เปิดให้บริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า
ผ่าน Smartphone บนระบบประฎิบัติการ IOS และ Android ทาให้สามารถส่งคาสั่ง ซื้อ ขาย และเรียกดูข้อมูล
ต่างๆ ด้วยตนเองได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

•

จัดสัมมนา Nomura Wealth Access พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมแก่ลูกค้าและ FA เป็นประจาทุกเดือน

•

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างสม่าเสมอผ่านกองทุนรวม (DCA) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาให้ลูกค้า
ของบริษัทฯ ใช้บริการผ่าน Nomura iFund เพิ่มขึ้น

•

ปิดสานักงานสาขา จานวน 1 สาขา ได้แก่ สานักงานสาขาอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทฯ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย.62)
•

ดาเนินโครงการ CNS Corporate Access ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยยังคงได้รับการตอบรับ ที่ดีจากนักลงทุน
รายบุคคลและนักลงทุนสถาบันตลอดจนบริษัทจดทะเบียนที่เล็งเห็นประโยชน์ของการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
โดยตรง โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมให้
ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 3 บริษัท

•

เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และองค์ ก รพั น ธมิ ต ร จั ด งานสั ม มนาให้ ค วามรู้ โดยมี นั ก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการ
ออมอย่างเหมาะสมให้กับนักลงทุนที่สนใจหรือพนักงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

•

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการจัดรายการ
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 และปี 2561

•

ผลิตรายการเกี่ยวกับการเงินการลงทุน เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนแต่ละประเภทให้กับนักลงทุนมือใหม่ และนักลงทุนทั่วไป โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562 มีรายการออนแอร์แล้ว 2 รายการ ได้แก่ “รายการรู้รอบเรื่องลงทุน by NOMURA” 4 ตอน
และ “รายการปักหมุดประเด็นร้อน” 7 ตอน

•

ตามที่บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ของระบบบาทเนต (BahtNet) ในปี 2561 ซึ่งเป็น
ระบบการชาระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ เป็นผู้ใช้บริการดังกล่าว การขอรับรองดังกล่าว
เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 4/2560 เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจั ดการ ความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต ซึ่งกาหนดให้ผู้ใช้บริการบาทเนตต้องดาเนินการให้
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายของตนผ่านการตรวจรับรองตามแนวมาตรฐาน และตามมาตรฐานดังกล่าว บริษัทจะต้อง
ได้รับการตรวจประเมินในทุกๆ ปี สาหรับ 2562 บริษัทฯ อยู่ระหว่ างรับการประเมินจากสถาบันตรวจสอบ
มาตรฐาน ISO
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•

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากฟิทช์ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดังนี้
อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะยำว
AA(tha) คงเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ”
อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะสั้น
F1+(tha) คงเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า
อันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศระยะสั้นของโครงกำรหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
F1+(tha) คงเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า
โดยฟิทช์ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของบริษัทฯ รวมถึงอันดับ
ความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
การจัดอันดับเครดิตอยู่บนความคาดหวังของฟิทช์ ต่อการสนับสนุนของ Nomura Holdings, Inc. (NHI ) ต่อ
บริษัทฯ โดยฟิทช์เชื่อว่า
 บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยที่มีความสาคัญทางกลยุทธ์เนื่องจากมีบทบาทสาคัญในกลยุทธ์ระดับภูมิภาค
ของกลุ่มและ มีการดาเนินการร่วมกันที่จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วย (synergy)


บริษัทฯ สนับสนุนลูกค้าญี่ปุ่นของกลุ่มในการซื้อขายหลักทรัพย์และลงทุน แม้ว่าจะมีสัดส่วนไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับลูกค้าทั้งหมดของบริษัทฯ



กลุ่มโนมูระถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 85.8 และมีการให้การสนับสนุนทางด้านการจัดการและ
การปฏิบัติงานตลอดจนการยินยอมให้ใช้ตราสัญลัก ษณ์ (Brand) ของกลุ่ม ตลอดจนการให้วงเงินเพื่อ
เป็นสารองความช่วยเหลือทางการเงิน



บริษัทฯ ก่อตั้งมานานสามารถเผชิญการแข่งขันรุนแรงในอุตสาหกรรมและการตัดราคาค่านายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดไม่มากนักแต่มีการกระจายไปในผลิตภัณฑ์หลากหลาย
เมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น



บริษัทฯ มีฐานเงินทุนสูงมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่าทาให้มีความเสี่ยงต่า



อันดับเครดิตของบริษัทฯอาจลดต่าลงหากแนวโน้มในการสนับสนุนจากกลุ่มลดลงเช่นการลดการถือ
ครองหุ้น หรือการลดความร่วมมือกัน หรืออันดับเครดิตของบริษัทฯ อาจสูงขึ้นหากบริษัทฯมีกาไรเป็น
สัดส่วนในกลุ่มสูงขึ้นหรือมีบทบาทสาคัญมากขึ้นอย่างมากต่อกลุ่ม

•

เพิ่มจานวน FA ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการยกระดับ FA
ให้เป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner – IP) เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562 บริษัทมี IP ทั้งสิ้น 83 คน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จานวน 11 คน

•

เพิ่มรายการใหม่ทาง Facebook และ YouTube เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักลงทุนใหม่ด้านการใช้งานเครื่องมือ
กราฟเทคนิ ค (Technical Chart) ซึ่ งสามารถใช้ ประกอบการตั ดสิ นใจลงทุ น จึ งได้ จั ดท ารายการ Technical
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Exclusive ขึ้น รูปแบบรายการเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆ โดยจะเน้นการสอนใช้งานกราฟเทคนิคเบื้องต้นเพื่อให้นักลงทุน
ได้นาไปปรับใช้
•

พัฒนาโปรแกรม Nomura iWealth เพื่อให้นักลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนด้วยการกาหนดเป้าหมายต่างๆ
ในชีวิต บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมวางแผนการเงินตามเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า (Nomura iWealth) โดย
นาเสนอพอร์ตโฟลิโอกองทุนรวมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลหลากลายด้าน และมุมมองการลงทุนจากทั่วโลกของกลุ่ม
โนมูระฯ โดยการคัดเลือกกองทุน มีผลการดาเนินงานที่ดี จากหลากหลาย บลจ.ชั้นนา และเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงทาให้ต้องปรับพอร์ตการลงทุน โปรแกรมจะมีระบบแจ้งเตือนและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งนี้
นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม ทั้งบทวิเคราะห์และบทความการ
ลงทุนในกองทุนรวม ผ่านเว็บไซต์ https://nomuraiweath.nomuradirect.com เพื่อติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลา

•

จัดสัมมนา Nomura Wealth Access ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมแก่ลูกค้าและ FA พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เป็น
ประจาทุกเดือน

•

ให้บริการโครงการ Nomura Stock DCA (Dollar Cost Average) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน
แบบสม่าเสมอแก่นักลงทุน

•

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างสม่าเสมอผ่านกองทุนรวม (DCA) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาให้มีลูกค้า
ใช้บริการผ่าน Nomura iFund เพิ่มขึ้น

•

ได้รับผลการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - AGM Checklist ซึ่งสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยดาเนินการประเมินมาตั้งแต่ปี 2549 ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ก.ล.ต. ทั้งนี้ในปี 2562
บริษัทฯได้รับคะแนน 90.50 - ดีเยีย่ ม ซึง่ ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 ซึง่ ได้คะแนน 92 - ดีเยีย่ ม

1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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1.4 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ตามข้อมูลการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
โดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มโนมูระ ถือหุ้นร้อยละ 85.78 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ
กลุ่มโนมูระ คือ ผู้ให้บริการทางการเงินซึ่ งมี สานั กงานใหญ่ตั้ งอยู่ใ นเอเชีย และมีเครือข่ ายทั่วโลกมากกว่ า
30 ประเทศ กลุ่ ม โนมู ร ะให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ทั้ ง ระดั บ บุ ค คล องค์ ก ร สถาบั น การเงิ น และหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยมี
การดาเนินธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ดังนี้
(1)

ลูกค้ารายบุคคล (Retail)

(2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (Asset Management)

(3)

บริการที่ปรึกษาการลงทุนลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale – Global Markets and Investment Banking)

(4)

วาณิชธนกิจ (Merchant Banking)

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุ รกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุ รกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ธุ รกิจ
ค้ า ตราสารหนี้ ธุ ร กิ จ การยื ม และให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ การเป็ น ตั ว แทนสนั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน ซึ่งมีทั้งลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทฯ ยังคงมีการดาเนินงานอย่างอิสระ ไม่มีการพึ่งพิงกลุ่มโนมูระในการจัดหาลูกค้า และการจัดหาเงินทุน
ให้แก่บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ แต่มีความร่วมมือกันในการดาเนินธุรกิจ
ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงิน และการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึง บริการอื่น ใด บริษัทฯ ได้ทารายการกับ
กลุ่มโนมูระ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
ในกรณี ที่ มี ก ารกู้ ยื ม เงิ น จากกลุ่ ม โนมู ร ะ เพื่ อ น ามาใช้ ส นั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อั ต ราดอกเบี้ ย
ตามอัตราทั่วไปที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 1 หน้า 13

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ความสัมพันธ์กับกลุ่มโนมูระตามข้อมูลการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
Nomura Holdings, Inc.
ถือหุ้นร้อยละ 100.00
Nomura Asia Investment
(Singapore) Pte. Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ 85.78
บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
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2.

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นสมาชิกของตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ เป็นดังนี้

ประเภทรำยได้

ค่านายหน้า1
ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์1
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรำยได้

งวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62
ล้ำนบำท
ร้อยละ
258.63
41.38
181.73
29.07
141.19
22.59
38.72
6.19
4.79
0.77
625.06
100.00

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)
ล้ำนบำท
ร้อยละ
730.83
46.12
385.96
24.36
367.03
23.16
88.12
5.56
12.68
0.80
1,584.62
100.00

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

ตัวเลขรายได้ค่านายหน้าและรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ที่แสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอ
รายการในงบการเงินปีบัญชี 2561 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ การจัดประเภทใหม่มีผลกระทบต่อรายได้รวมแต่ไม่มีผลกระทบ
ต่อกาไรสุทธิสาหรับปี

1

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดังนี้

(1)

ธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทฯ ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนได้
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี บ ทวิ เ คราะห์ ที่ มี คุ ณ ภาพ และที่ ป รึ ก ษาการเงิ น และการลงทุ น (Financial Advisor: “FA”)
ที่มีความรู้ความชานาญในด้านการเงินและการลงทุน เพื่อ ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าสามารถ
ส่งคาสัง่ ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ และ Mobile Application
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การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1.1) การซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด มีเงื่อนไขในการชาระราคาในวันทาการที่ 2 ถัดจากวันที่
ซื้อขาย (T+2) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับลดระยะเวลาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากวันทาการที่ 3 ถัดจาก
วันที่ซื้อขาย โดยเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่รายการซื้อขายวันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อลดความเสี่ยงด้านการส่งมอบ
หลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมโดยรวมและลดต้นทุนในการทาธุรกรรม พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกั บนานาประเทศ
ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องชาระราคาภายในกาหนดเวลา ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเท่านั้น
ลูกค้าสามารถส่ง คาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ ภายในวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ
ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะทาการชาระราคาเป็นรายครั้ง สามารถนาเงินสดมาวางไว้กับบริษัทฯ ก่อนทาการซื้อ
หลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคานวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในแต่ละวัน และสรุปยอดดอกเบี้ยรวม
เพื่อนาฝากเข้าเป็นยอดเงินของลูกค้าทุก เดือน บริษัทฯ ได้ใช้บริการดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ โดยการกาหนดให้ลูกค้าที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงในด้านการชาระราคาให้ใช้การชาระราคา
ในรูปแบบนี้ กล่าวคือ ลูกค้าต้องนาเงินสดมาวางก่อนการซื้อหลักทรัพย์ทั้งจานวน ซึ่งทาให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อ
หลักทรัพย์เกินกว่ายอดเงินคงเหลือที่ฝากอยู่กับบริษัทฯ ได้ อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดให้การดูแลสินทรัพย์ของลูกค้า เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(1.2) การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ (Margin Loan)
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นระบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนที่บริษัทฯ พิจารณาสถานะของลูกค้า
ในลักษณะเป็น Portfolio โดยไม่คานึงถึงต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการด้านการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตราสารทุนระบบเครดิต
บาลานซ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มอานาจซื้อของลูกค้า อันจะมีผลต่อสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยลูกค้า
ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ตราสารทุนในครั้งแรก จะต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์กับ
บริษัทฯ ก่อนทาการซื้อหลักทรัพย์ในจานวนไม่ต่ากว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ ตาม
รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตราสารทุน
ระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกาหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ของแต่ละหลักทรัพย์ดังกล่าวตามสภาพคล่อง
ความเสี่ยง และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ ซึ่งหากจานวนเงินสดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีสูงกว่ายอดหนี้ของลูกค้า ลูกค้า
จะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ทุกเดือนจากผลต่างของจานวนเงินสดที่เกินกว่ายอดหนี้ ในทางกลับกัน หากยอดหนี้ของ
ลูกค้าสูงกว่าจานวนเงินสดทีล่ ูกค้ามีอยู่ในบัญชี ลูกค้าจะต้องชาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ทุกเดือน
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(1.3) การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การลงทุนให้กับลูกค้า ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกาหนดวงเงินรวมในการลงทุนเช่นเดียวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ กาหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดในบัญชีเต็มจานวนก่อนการส่งคาสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกาหนด
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้น

(2)

ธุรกิจกำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

บริษัทฯ เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฯ เริ่มเปิดดาเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 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 งานที่ มี
ประสบการณ์และระบบงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวให้กับบริษัทฯ
เนี่องจากการลงทุนในอนุพันธ์นั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้มีการกาหนดวงเงินรวมในการลงทุนให้เหมาะสม
แก่ฐานะทางการเงินของลูกค้า และจัดสรรวงเงินสาหรับการซื้อขายตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถส่ง คาสั่งซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ์ผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ และ Mobile Application
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการทาธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures
ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เป็น การซื้อขายรายใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ธั นวาคม 2559 โดยบริษัทฯ จะมี
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรองรับการทาธุรกรรม Block
Trade – Single Stock Futures ตลอดจนซื้อตราสารทุนหรือขายชอร์ตตราสารทุนที่ยืม (Underlying Securities) เพื่อ
การบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมดังกล่าว
บริษัทฯ กาหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสอบทานหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถทาธุรกรรม Block Trade – Single
Stock Futures อย่างสม่าเสมอ
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(3)

ธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ดาเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่กาหนด
ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนาหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียม
คาเสนอซื้อ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อหรือควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ตลอดจนการเป็นที่
ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทารายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินโดยมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้
•

บริการให้คาปรึกษาในการระดมทุนผ่านทางตลาดตราสารหนี้

•

บริการให้คาปรึกษาในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและการปรับโครงสร้างทางการเงิน

•

บริการให้คาปรึกษาและเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุนให้กิจการและโครงการต่างๆ (Joint Venture)

•

บริการให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

•

บริการให้คาปรึกษาในการประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)

•

บริการให้คาปรึกษาอื่นๆ อาทิ การจัดทาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ตลาดเงิน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมโดยรวม และการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4)

ธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน
ให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้แก่นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น
หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน และอื่นๆ

(5)

ธุรกิจค้ำตรำสำรหนี้

บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดแรกและตลาดรองแก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันภายใน
ประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกาหนดวงเงินซื้อขายตราสารให้สอดคล้องกับความ
ต้องการลงทุนของลูกค้า และปริมาณธุรกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชี
ลงทุนของบริษัทฯ อีกด้วย
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ประเภทตราสารหนี้ ระยะเวลา
การลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของ
บริษัทฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถรับความเสี่ยงได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้สอบทานและควบคุ มการ
ลงทุนในตราสารหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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(6)

ธุรกิจกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นบริการที่บริษัทฯ นาเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนหรือเป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในภาวะที่ทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือระดับราคาหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลง นักลงทุนสามารถขอยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพื่อนาไปขายชอร์ตในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และรอซื้อหลักทรัพย์นั้นกลับคืนเมื่อระดับราคาหลักทรัพย์ลดลง จึงนับได้ว่า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็น
กลไกหนึ่งที่ช่วยให้ระดับราคาหลักทรัพย์มีเสถียรภาพ และเสริมสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยบริษัทฯ
ทาหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์และลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับ
ลูกค้าในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รายละเอียดโดยสรุปของบริการ เป็นดังนี้
•

บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าทาการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อ ซื้อ
หลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ที่เปิดกับบริษัทฯ โดยลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องวางหลักประกันการยื ม
หลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าสถาบันที่ยืมหลักทรัพย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาหลักทรัพย์นั้นไปให้ยืมกับลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง หรือเพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ต
การลงทุนของลูกค้าหรือตนเอง

•

บริษัทฯ ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมซึ่งมีหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดกับบริษัทฯ โดยวางเงินสดให้กับลูกค้า
ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ และดารงมูลค่าหลักประกันกับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาตลาดทุกวัน

•

ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะได้รับ
ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ

•

สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่นามาให้ยืม ยังคงเป็นของลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งยืมหลักทรัพย์ผ่าน FA หรือส่งคาสั่งยืมหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
และ Mobile Application

(7)

ธุรกิจกำรเป็นตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (“บลจ.”) ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย โดยให้บริการทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(Selling Agent) ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีบริการที่
ครบวงจรและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งซื้อขายกองทุนรวมผ่าน FA หรือด้วยตนเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ โดยบริษัทฯ ไม่มี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมจากลูกค้า
แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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บริษัทฯ ริเริ่ม Nomura iFund บน Mobile Application เพื่อให้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจรผ่านระบบ
ซื้อขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการลงทุนในกองทุนรวม โดยมีฟังก์ชั่นการ
ใช้งาน ดังนี้
•

ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมได้ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย

•

บทวิ เคราะห์แ ละแนะนากองทุนเด่น รายสัป ดาห์ (Mutual Fund Weekly Research) ที่ช่วยสรุปสถานการณ์
การลงทุ น ประจ าสั ป ดาห์ และกองทุ น แนะน าในแต่ ล ะประเภทกองทุ น โดยอ้ า งอิ ง กั บ การจั ด อั น ดั บ ของ
Morningstar Rating

•

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนย้อนหลัง ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่มี
ผลการดาเนินงานที่ดีตามประเภทกองทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือกองทุนที่ลูกค้าสนใจ

•

ลงทุ น ในกองทุ น รวมอย่ า งสม่ าเสมอ ผ่ า นฟั ง ก์ ชั่ น Nomura Dollar Cost Average เพื่ อ อ านวยความสะดวก
ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ที่ประสงค์จะออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนรวมและเพื่อเป็นการรองรับการวางแผน
ทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุอีกช่องทางหนึ่ง

•

ซื้อขายกองทุนรวมอัตโนมัติ ผ่านฟังก์ชั่น Nomura Auto Stock to Fund ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยเชื่อมต่อการลงทุน
ในหลักทรัพย์และกองทุนรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด

•

จัดสรรแผนการลงทุนในกองทุนรวม ผ่านฟังก์ชั่น Nomura iFund Basket (ตะกร้ากองทุนรวม) เพื่อช่วยให้ลูกค้า
เลือกลงทุนได้ตามผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

•

สอบทานพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบลจ. ได้ในที่เดียว (Consolidated Portfolio)

•

ค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New Initial Public Offering: IPO) ได้ทุกวัน

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาของประเทศ ที่ให้บริการที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร โดยมี สภาวะ
การตลาดและสภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกของปี 2562 ดังนี้
ธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และธุรกิจกำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของ FA การพัฒนาคุณภาพของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
สารสนเทศของบริษัทฯ การเพิ่มจานวนบทวิเคราะห์ให้ครอบคลุมจานวนบริษัทจดทะเบียน/อุตสาหกรรมมากขึ้น การให้
ข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้ด้านการเงินและการลงทุนกับลูกค้าและนักลงทุ นอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางที่หลากหลาย
รวมถึง Social Media และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยและมีความปลอดภัย
ในการทาธุรกรรม อันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการ
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ได้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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ภำวะอุตสำหกรรม
ภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562
โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ปรับตัวลดลงจาก
65.61 พันล้านบาท ในครึ่งแรกของปี 2561 ลงสู่ 49.63 พันล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 24.35 จากความเสี่ยง
ของสงครามการค้าสหรัฐฯกับจีน ที่มีความไม่แน่นอน กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และไทย ส่งผลให้อัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.55 ลดลงจากการเติบโตร้อยละ 4.85
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ทาให้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุน แม้ว่ากระแสเงินจะไหลเข้าหุ้น
ไทยครึ่งแรกของปี 2562 ราว 40.65 พันล้านบาท จากแรงหนุนการเพิ่มน้าหนักหุ้นไทยของดัชนี MSCI ทาให้ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ เคลื่อนไหวในแดนบวก
โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,563.88 จุด ณ สิ้นปี 2561 สู่ระดับ 1,730.34 จุด ณ วันที่ 28
มิถุนายน 2562 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.64
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในปี 2562 ได้แก่
1.

ภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศ
ไทยขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงเมื่อเทียบกับทั้งปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 การเติบโตที่ลดลงในครึ่งปีแรกของปี
2562 เป็นผลจากการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าลดลงร้อยละ 4.1 เป็นสาคัญ ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงเป็น
แรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต กล่าวคือ การบริโภคภาคเอกชนเติบโตร้ อยละ 4.6 การลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ
2.6 และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.2
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาจากเงินเฟ้อและดุลบัญชีเดินสะพัด
กล่าวคือ เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ต่ากว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 1.0-4.0 เล็กน้อย
ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจานวน 1.94 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของ GDP
บริษัทฯ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 2.8 ส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งปี 2562
จะขยายตัวร้อ ยละ 2.7 ปัจจัยสนับสนุนหลักจะมาจากอุปสงค์ภ ายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโ ภคของ
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐ ในขณะที่การส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวจะปรับตัวดีขึ้นจากฐานตัวเลขที่ต่า
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในครึ่งหลังปี 2562 จะยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อไป คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.8 ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปทั้งปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ต่ากว่าร้อยละ 1.1 ในปี 2561 และต่ากว่ากรอบเป้าหมายร้อยละ
1.0-4.0 ของธนาคารแห่งประเทศไทยเล็กน้อย ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2562 คาดว่าจะเกินดุล
จานวน 1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกา ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดตลอดปี 2562 จะเกินดุลจานวน 3.05 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 ของ GDP เทียบกับปี 2561 ที่เกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP
แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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สาหรับปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยยังคงมีปัจจัยสนับสนุนหลักจาก
อุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการบริโภคภาคเอกชน การบริโภคภาครัฐ และการลงทุนรวม ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะ
กลับมาเติบโตเล็กน้อย ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 กลับสู่กรอบเป้าหมาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลจานวน 3.17 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.6 ของ GDP เท่ากับของปี 2562
2.

แนวโน้มผลประกอบกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562

บริษัทฯ คาดว่าการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชน และใช้จ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่องในปี 2562
นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง
จากระดับร้อยละ1.5 ลงสู่ ร้อยละ1.25 ในช่วงไตรมาส 4ของปีนี้ เนื่องจากเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงอยู่ในระดับล่างและต่า
กว่าของกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากผลกระทบของราคาน้ามันที่มีแนวโน้มลดต่าลงจากปี
2561 ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความไม่แน่นอน จากการค้าโลกที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากสงคราม
การค้าของสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้นโยบายการเงินโลก เริ่มเข้าสู่วงจรผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยเริ่มเห็นธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปแล้ว 2 ครั้งในปีนี้ รวมร้อยละ 0.5 สู่ ร้อยละ 1.75-2.00 และมีโอกาสลดลงอีก
ร้อยละ 0.25 ในไตรมาส 4 ลงสู่ ร้อยละ 1.5-1.75 ทาให้กระแสเงินมีโอกาสไหลเข้าเอเชียและไทยในช่วงที่เหลือของปี
นอกจากนี้ ก ารที่ รั ฐ บาลไทยยั ง มี ก ารกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ภายในประเทศอย่ า งเหมาะสม น่ า จะส่ ง ผลให้ ก าไรต่ อ หุ้ น
(Earnings per Share: “EPS”) ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 เติบโตได้ที่ระดับ 99.71 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 4.7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่กาไรลดลงร้อยละ 2.8 เนื่องจากผลกระทบของการขาดทุนสินค้าคงเหลือของกลุ่มโรงกลั่นใน
ไตรมาส 4 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณประจาปี 2563 น่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2562 น่าจะช่วยฟื้น
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน หนุนทิศทางการลงทุนปลายปี 2562 น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
3.

สภำพกำรแข่งขันในธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2555 ทาให้มีบริษัทหลักทรัพย์รายใหม่เข้ามาดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
และทาให้ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2562
บริษัทหลักทรัพย์ต่างใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านสารสนเทศและงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มี
คุณภาพ การให้วงเงินในการซื้อหลักทรัพย์ด้วยระบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบซื้อขาย
ออนไลน์ ใ ห้ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาฐานลู ก ค้ า เดิ ม และดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า รายใหม่ ใ ห้ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก าร บริ ษั ท
หลักทรัพย์บางรายริเริ่มการนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับการให้คาแนะนาในการซื้อขายหลักทรัพย์และระบบ
การซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์บางรายใช้กลยุทธ์ราคาต่ามากในการดึงดูดนั กลงทุนและกลยุทธ์
ในการแย่งชิงบุคลากร
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ข้อมูลตลำดหลักทรัพย์ฯ
งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิ.ย. 2562
(1 ม.ค. 62–
30 มิ.ย. 62)

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61–
31 ธ.ค. 61)

เปลี่ยนแปลง
จำนวน

ร้อยละ

ข้อมูลตลำดหลักทรัพย์ฯ (SET)
มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)

5,872.23
49.02

13,820.22
56.41

(7,947.99)
(7.39)

(57.51)
(13.10)

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

1,731.64
1,560.03
1,730.34

1,838.96
1,548.37
1,563.88

(107.32)
11.66
166.46

(5.84)
0.75
10.64

3.07
17.22
16,986.84

3.22
14.75
15,978.25

(0.15)
2.47
1,008.59

(4.61)
16.77
6.31

2,581
549
2

2,296
545
8

285
4
(6)

12.41
0.73
(75.00)

83.94
0.70

309.86
1.26

(225.92)
(0.56)

(72.91)
(44.25)

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

386.64
337.87
363.58

540.74
353.72
356.44

(154.10)
(15.85)
7.14

(28.50)
(4.48)
2.00

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

2.56
48.29
242.90

2.09
44.30
240.82

0.47
3.99
2.08

22.49
9.01
0.86

194
163
7

203
159
11

(9)
4
(4)

(4.43)
2.52
(36.36)

อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (ร้อยละ)
อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)
หลักทรัพย์จดทะเบียน
จานวนหลักทรัพย์
จานวนบริษัท
จานวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่
ข้อมูลตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน
จานวนหลักทรัพย์
จานวนบริษัท
จานวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่

ที่มา: ข้อมูลสถิติภาพรวมตลาดรายปี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และรายเดือน สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ (https://www.set.or.th)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 1 หน้า 23

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทสมาชิกที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับ
บริษัทสมาชิกที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) สูงสุด 5
อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดในครึ่งปีแรกของปี 2562 รวมกันร้อยละ 31.74 ของมูลค่าการซื้อขายรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
29.45 ในครึ่งปีแรกของปี 2561 และร้อยละ 28.93 ของปี 2561
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในครึ่งปีแรกของปี 2562 ลดลงจากเฉลี่ยครึ่งปีของปี 2561 โดยมีส่วนแบ่ง
ตลาดในครึ่งปีแรกของปี 2562 ร้อยละ 1.98 ลดลงจากส่วนแบ่งตลาดของปี 2561 ที่ ร้อยละ 2.24 อยู่ในลาดับที่ 21 ซึ่ง
เท่ากับปีก่อน โดยมีจานวนบริษัทสมาชิกจานวนเท่าเดิมคือ 38 ราย
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์*
(ล้ำนบำท)

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)
5,208,295
205,872
1.98
อันดับที่ 21
38 ราย

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)

- ของตลาดหลักทรัพย์ฯ**
- ของบริษัทฯ**
ส่วนแบ่งตลำดของบริษัทฯ (ร้อยละ) **
อันดับส่วนแบ่งตลาด
จานวนบริษัทสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ
* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

12,395,247
556,151
2.24
อันดับที่ 21
38 ราย

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

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทลูกค้า
เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทลูกค้า พบว่า โครงสร้างกลุ่มลูกค้าหลัก ของ
บริษัทฯ ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้ารายบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 43.08 อย่างไร
ก็ตาม สัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ปี 2560 รองลงมาเป็นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 36.71 เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ตามด้วยกลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 20.21 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
แยกตำมประเภทลูกค้ำ*
(ล้ำนบำท)
- ลูกค้ารายบุคคล
- ลูกค้าสถาบันในประเทศ
- ลูกค้าต่างประเทศ
รวม**

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)
มูลค่ำ
ร้อยละ
88,685
43.08
41,612
20.21
75,575
36.71
205,872
100.00

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)
มูลค่ำ
269,525
101,608
185,018
556,151

ร้อยละ
48.46
18.27
33.27
100.00

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

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามลักษณะการซื้อขาย
เมื่อพิจารณาข้ อมูล มูลค่าการซื้อขายหลัก ทรัพ ย์ แ ยกตามลั กษณะการซื้อขาย พบว่า การซื้อขายผ่านบั ญ ชี
อินเทอร์เน็ตในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีสัดส่วนร้อยละ 26.91 ลดลงจากร้อยละ 31.93 ในปี 2561
ส่วนที่เหลือเป็น การซื้อขายผ่านบัญชีแบบปกติ (ผ่าน FA) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 73.09 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.07 ในปี
2561
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
แยกตำมลักษณะกำรซื้อขำย*
(ล้ำนบำท)
อินเทอร์เน็ต
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม
แบบปกติ (ผ่ำน FA)
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม
รวมทั้งสิ้น**

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)
มูลค่ำ
ร้อยละ

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)
มูลค่ำ

ร้อยละ

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

ร้อยละ

40,125
16,732
56,857

18.99
7.92
26.91

121,041
63,519
184,560

20.94
10.99
31.93

143,499
74,706
218,205

23.43
12.19
35.62

148,045
6,383
154,428
211,285

70.07
3.02
73.09
100.00

377,781
15,618
393,399
577,959

65.37
2.70
68.07
100.00

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

61.92
2.46
64.38
100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทบัญชีซื้อขาย
เมื่อพิจารณาข้อมูล มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แ ยกตามประเภทบัญชีซื้อขาย พบว่า การซื้อขายผ่านบัญชี
เงินสดในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีสัดส่วนร้อยละ 89.06 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.31 ในปี 2561 ส่วนที่
เหลือเป็นการซื้อขายผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 10.94 ลดลงจากร้อยละ 13.69 ในปี
2561
มูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
แยกตำมประเภทบัญชีซื้อขำย*
(ล้ำนบำท)
บัญชีเงินสด
- อินเทอร์เน็ต
- แบบปกติ
รวม
บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- อินเทอร์เน็ต
- แบบปกติ
รวม
รวมทั้งสิ้น**

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)
มูลค่ำ
ร้อยละ

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)
มูลค่ำ

ร้อยละ

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

ร้อยละ

40,125
148,045
188,170

18.99
70.07
89.06

121,041
377,781
498,822

20.94
65.37
86.31

143,499
379,280
522,779

23.43
61.92
85.35

16,732
6,383
23,115
211,285

7.92
3.02
10.94
100.00

63,519
15,618
79,137
577,959

10.99
2.70
13.69
100.00

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

12.19
2.46
14.65
100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์และส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลงจากปี 2561
และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.30 ลดลงจากร้อยละ 1.84 ในปี 2561
ปริมำณกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์
(สัญญำ)
- ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
- ของบริษัทฯ
ส่วนแบ่งตลำดของบริษัทฯ (ร้อยละ)

งวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)
45,381,343
1,177,198
1.30

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)

104,422,200
3,852,916
1.84

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)

78,990,574
2,079,826
1.32

ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรม
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งสิ้นจานวน 9 บริษัท โดยเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จานวน 2 บริษัท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) จานวน 7 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ (Initial Public Offering: “IPO”) รวม 15,829.32
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9,652.2 ล้านบาท ในครึ่งปีแรกของปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2561 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 4 บริษัท ในขณะที่ครึ่งปีแรกของปี 2562 มีบริษัท
เข้าจดทะเบียนใหม่มากถึง 9 บริษัท ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของทั้งปีน้ี
และปีที่ผ่านมา เป็นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท (คานวณจากราคาเสนอขาย)
ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการการให้บริการในการเป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“หุ้น IPO”) แต่ได้เป็นผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้น IPO จานวน 1
รายการ จากจานวนหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งสิ้น 9 รายการ ในขณะที่เป็น
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เอกชนจานวน 8 รายการ

ธุรกิจค้ำตรำสำรหนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาของประเทศที่ให้บริการตราสารหนี้อย่างครบวงจรสาหรับกลุ่ม
ลูกค้าบุคคล และกลุ่มลูกค้าสถาบัน รวมถึงสามารถเสนอขายตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าและวิเคราะห์ความเหมาะสมของลูกค้าก่อนการเสนอขาย เพื่อให้แน่ใจว่าตราสารที่เสนอมีความเหมาะสมและ
ลูกค้ามีความเข้าใจธุรกรรมและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ภาวะอุตสาหกรรม
ตลาดตราสารหนี้ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยรวมเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5 โดยมีมูลค่า
ตลาดทั้งสิ้นประมาณ 13,171,611 ล้านบาท โดยตลาดตราสารหนี้ภาครัฐยังเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุด ประมาณร้อย
ละ 72 ในขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวมี มูลค่าตลาดทั้งสิ้น 3,241,004 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 7
หรือเท่ากับ 208,283 ล้านบาทจากยอดคงค้างสิ้นปี 2561
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ส่วนแบ่งตลาดสาหรับธุรกิจค้าตราสารหนี้
บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ มีคุณภาพ มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และมีฐานะ
การเงินที่ดี เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ให้อยู่ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาในธุรกิจค้าตราสารหนี้ในสภาวะ
ตลาดที่ผันผวนและมีคู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาให้บริการ
หุ้นกู้เอกชน
บริษัทฯ มีมูลค่าซื้อขายหุ้นกู้เอกชนในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที 30 มิถุนายน 2562 จานวน 2,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดี ย วกั น ของปี 2561 ที่ 1,757 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ มุ่ ง เน้ น การท าธุ ร กรรมซื้ อ ขายในตลาดรอง
ตราสารหนี้มากขึ้นประกอบกับธุรกรรมในตลาดรองมีการเติบโตขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562 ร้อยละ 3.82 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งตลาดของปี 2561 ที่ ร้อยละ 2.82 ซึ่งอยู่ใน
อันดับที่ 9

หุ้นกู้เอกชน
(Corporate Debenture)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ (ร้อยละ)

สำหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)
2,432
อันดับ 6
3.82

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)

3,141
อันดับ 9
2.82

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)

7,590
อันดับ 4
5.13

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตั๋วแลกเงิน
บริษัทฯ มีมูลค่าซื้อขายตั๋วแลกเงินในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จานวน 9,051 ล้านบาท ลดลง
จาก 13,977 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาดที่ถดถอยสืบเนื่องจากการผิดนัดชาระ
ของตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนในระหว่างปี 2560-2561 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ลดลงของลูกค้าของบริษัทฯ
ที่เน้นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน
เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 ร้อยละ 15.03 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ลดลงจากส่วนแบ่งตลาดของปี 2561 ที่ ร้อยละ 19.70 ซึ่งน่าจะเป็นผล
มาจากภาวะอุตสาหกรรมที่มีการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตั๋วแลกเงินในปี 2560-2561 ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุน
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ตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ (ร้อยละ)

สำหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)
9,051
อันดับ 4
15.03

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)

25,948
อันดับ 2
19.70

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)

38,823
อันดับ 1
27.22

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ธุรกิจกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending Business: SBL)
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความ
ผันผวน ส่งผลให้นักลงทุนรายบุคคลยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตเพิ่มมากขึ้น โดยบางส่วนเป็นนักลงทุนรายใหม่ที่เริ่มเข้า
มายืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับที่ปรึกษา
การเงินและการลงทุนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มนักลงทุนสถาบันมีความต้องการยืมหุ้นเพื่อบริหารความ
เสี่ยงของบัญชีเงินลงทุนของตนเอง และยืมหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มสูงขึ้นมาก ทาให้บริษัทฯ มีมูลค่าการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์เติบโตอย่างก้าวกระโดด และส่งผลให้รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

2.3 นโยบำยกำรจัดหำเงินทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรดำรงเงินกองทุน
(1)

นโยบำยกำรจัดหำเงินทุนและนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาเงินทุนโดยคานึงถึงสถานการณ์ทางการเงินภายในประเทศและของโลก ความเสี่ยง
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาในการชาระเงินคืน ความสัมพันธ์ทางการค้า
ตลอดจนความต้องการและลักษณะของการใช้เงินทุน
ในการจัดหาเงินทุนดังกล่าว มีทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพคล่อง สถานการณ์
ทางการเงิน และต้นทุนทางการเงิน โดยมีนโยบายกู้ยืมเงินจากหลากหลายสถาบันการเงิน เพื่อสร้างความยืดหยุ่น
ในการจัดหาเงินทุนและรักษาความสัมพันธ์ทางการค้า
ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศเต็มจานวน
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ ได้ประเมินความต้องการใช้เงินทุนในการดาเนินธุรกิจต่างๆ โดยพิจารณา
จากสภาวะการแข่งขันในตลาด แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ บริษัทฯ จึงพิจารณาจัดหาเงินทุนจาก
เงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินภายในประเทศ อายุเท่ากับหรือไม่เกิน 1 ปี เพื่อการบริหารสภาพคล่องและสนับสนุน
ธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการระดมทุนผ่านเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้น
เพิ่มเติม แต่มีการจ่ายชาระคืนยอดคงค้างของเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุ 6 เดือน จานวน 300 ล้านบาทที่ครบ
ก าหนดช าระในระหว่ า งงวด โดยเป็ น การจ าหน่ า ยให้ กั บ บริ ษัท หลั ก ทรั พย์ จั ด การกองทุ น แห่ ง หนึ่ง ในปี 2561 การ
ดาเนินการดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งจัดหาเงินทุนอีกทางเลือกหนึ่ง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,177 ล้านบาท และเงินกู้ยืม 1,450 ล้านบาท โดยเป็น
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศและตั๋ว สัญญาใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คงเหลือวงเงินกู้ยืมอีกจานวนหนึ่งกับสถาบันการเงินภายในประเทศ และบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในต่างประเทศ

(2)

นโยบำยกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นใน
การสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

(3)

1.

ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครั ด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทาให้ผิดนัดชาระหนี้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ
สมเหตุสมผล

2.

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

3.

รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ

4.

ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้

นโยบำยกำรดำรงเงินกองทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ตามเกณฑ์การดารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ คือ ไม่ต่ากว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 7 ของหนี้สิน
ทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจานวน 4,626.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
168.95 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ ต้องวางเป็นประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขั้นต่า
ตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้
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3.

ปัจจัยควำมเสี่ยง

3.1 ควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
(1)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมผันผวนของตลำดหลักทรัพย์ฯ

สภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาจส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของเงินทุน
และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ภาวะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนและไม่
เอื้อต่อการลงทุนอาจส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจ
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ
รวมไปถึงรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยเฉพาะจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีนโยบายปรับโครงสร้างรายได้จากการดาเนินธุรกิจ โดยไม่เน้นการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
เป็นหลัก อีกทั้งมีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจด้วยการกระจายแหล่งรายได้ไปยังหลากหลายธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ต่างๆ อาทิ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได้จากธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมไปถึงรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่ อาจมีผลกระทบจากความผันผวนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีผลต่อระดับราคาของเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจทาให้เกิดขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นราคาตลาดได้
บริษัทฯ มีนโยบายไม่ลงทุนเพื่อตนเองในตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อ
ธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ซึ่งบริษัทฯ มีการป้องกันของความเสี่ยงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
ลงทุนเต็มจานวน
(2)

ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันสูงในธุรกิจหลักทรัพย์

การประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์โดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2555 ส่งผลต่อการแข่งขันที่สูงขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
หลักทรัพย์จากการเข้ามาของบริษัทหลักทรัพย์รายใหม่ และความสามารถในการทากาไรของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งระบบ
บริษัทฯ ตระหนักในความเสี่ยงดังกล่าว และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งใน
เชิงความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เช่น การกระจายแหล่งรายได้ไปยังหลากหลายธุรกิจ
การปรับปรุงคุณภาพของบทวิจัยหลักทรัพย์ การปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า การให้ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ผ่านหลากหลายช่องทางรวมถึง Social Media เพื่อขยาย
ช่องทางให้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณภาพการให้บริการของ
บุคลากรของบริษัทฯ
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(3)

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักลงทุน ตลอดจนรูปแบบการทาธุรกิจ
เช่น Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการระดมทุนที่ไม่ต้องอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
อีกต่อไป และธุรกรรม Block Chain ซึ่งอาจมีผลต่อธุรกิจการเป็นนายหน้าในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์หลาย
แห่ ง ริ เ ริ่ ม ให้ บ ริ ก ารปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรื อ หุ่ น ยนต์ (Robot) ตลอดจนมี Application
หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนที่อาจมีผลต่อการแข่งขันหรืออัตราค่าธรรมเนียม
บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาและปรับใช้กับบริษัทฯ
ในการน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทั ด เที ย มกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอื่ น ใน
อุตสาหกรรม
(4)

ควำมเสี่ยงจำกกำรให้บริกำรผ่ำนระบบซื้อขำยออนไลน์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่หลากหลายในปัจจุบัน ส่งผลให้นักลงทุนมีแนวโน้มในการทารายการผ่านระบบ
ซื้อขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งอาจทาให้บริษัทหลักทรัพย์มีความเสี่ยงจากการให้บริการผ่าน
ระบบซื้อขายออนไลน์
บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือสาหรับการให้บริการผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
ด้วยจานวนเงินที่สูง เพื่อให้ระบบซื้อขายออนไลน์และระบบงานภายในบริษัทฯ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานใน
ระดับสากลและเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจในการใช้บริการกับบริษัทฯ
(5)

ควำมเสี่ยงจำกกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ มีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
เพียงพอและครบถ้วนต่อสาธารณชน ทั้งในกรณีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน การเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรือในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนในการเข้าทารายการต่างๆ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เช่น การเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทาคาเสนอซื้อ การควบรวมกิจการ เป็นต้น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการเลือกสรรลูกค้าอย่างมาก โดยบริษัทฯ กาหนดให้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
ลูกค้าเพื่อใช้ในการประเมินลูกค้าก่อนพิจารณารับงาน โดยกาหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Due Diligence)
อย่างรัดกุม การประเมินผลการดาเนินงาน และพิจารณาถึงความสามารถในการชาระหนี้ รวมไปถึงการจัดให้มีพนักงาน
ที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นผู้ให้บริการและผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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(6)

ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการรับ
หลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจาหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากการรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ในจานวนและราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเนื่องจากความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลทาให้นักลงทุนตัดสินใจไม่จองซื้อหลักทรัพย์
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ น บริษัทฯ จะทาการศึกษาข้ อมูลเบื้องต้นของบริษัท ผู้เ สนอขาย
หลักทรัพย์อย่างละเอียด ด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบถึงลักษณะธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งผลการดาเนินงาน
และแนวโน้มการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกาหนดของหลักทรัพย์ที่
บริษัทฯ จะรับประกันการจัดจาหน่าย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาและประเมินความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุน ว่ามีความต้องการที่จะซื้อ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับเป็นผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายหลักทรัพย์ต่อไป
(7)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลำกร

ธุรกิจหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่มี ความรู้ความชานาญโดยเฉพาะ
FAs บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
งาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ
และความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนาอื่นๆ ได้
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสาคัญต่อการฝึกอบรมบุคลากรทั้งในด้านความรู้ด้านการเงิน
และการลงทุนและคุณภาพการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือการปฏิบั ติงานสาหรับพนักงาน การ
บริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ทางการ และนโยบายการต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
บริษัทฯ มีการตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อเป็นการป้องกันการรับบุคคลที่มีประวัติไม่ เหมาะสมเข้าทางาน ซึ่งอาจ
สร้างความเสี่ยงและความเสียหายให้กับลูกค้าและบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการวางแผนสืบทอดตาแหน่งสาหรับพนักงานใกล้กาหนดเกษียณเพื่อเตรียมความพร้อมและ
ป้องกันความเสี่ยงในการดาเนินงานของบริษัทฯ กรณีตาแหน่งสาคัญว่างลงจากการเกษียณของบุคลากรในตาแหน่ง
ดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในบริษัทฯที่มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพมีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
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(8)

ควำมเสี่ยงอันเกิดจำกหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้

บริษัทฯ มีลูกหนี้จากหลายธุรกิจ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งจากธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ
ค้าหลักทรัพย์ การให้บริการ และธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางปฏิบัติเดียวกันใน
การบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้ กล่าวคือ
1.

การรู้จักลูกค้าและคัดเลือกลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ จะต้องทาความรู้จักลูกค้าเพื่อสามารถประเมินฐานะ
การเงินของลูกค้า กาหนดธุรกรรมที่เหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจ และกาหนดวงเงินที่เหมาะสมกับฐานะ
การเงินและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.

การทบทวนสถานะของลูกค้าและหลักประกัน อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อขาย
ผ่านบัญชีเครดิตบาลานซ์ ซึ่งจะเป็นหลักประกันของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จะต้องมีการทบทวนและ
ติดตามฐานะการเงินอย่างต่อเนื่อง

3.

การให้บริการที่ดี โดยมีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายแก่ลูกค้า

4.

การติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.

การกากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคั บ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ด้วยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นและการกากับดูแลให้ พนักงานปฏิบัติตามอย่างสม่าเสมอ จะช่วยลดความ
เสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้

(9)

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกฎหมำย

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในหลายกรณีอาจทาให้บริษัทฯ
ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงขึ้น และในบางกรณีอาจทาให้ธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรง
ขึ้นและมีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น
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3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
(1)

ควำมเสี่ยงในกำรจัดหำเงินทุน

บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจค้าตราสารหนี้และธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มอานาจซื้อและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า อันมีผลต่อสภาพคล่องของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงมีความจาเป็นในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนโดยคานึงถึงสถานการณ์ทางการเงินทั้งในประเทศและของโลก ความเสี่ยง
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาในการชาระเงินคืน และความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนความ
ต้องการและลักษณะของการใช้เงินทุน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการจั ด หาเงิ น ทุ น จากเงิ น กู้ ยื ม ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวให้ เ หมาะสมกั บ สภาพคล่อง
สถานการณ์ทางการเงิน และต้นทุนทางการเงิน โดยพิจารณากู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการ
จัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
ในกรณี ที่ มี ก ารกู้ ยื ม เงิ น สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนเต็มจานวน
(2)

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยใช้เงินทุนของตนเองและเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาสัดส่วนเงิน
กู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสนับ สนุนธุรกิจค้าตราสารหนี้ และบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ
โดยการลงทุนในตราสารหนี้อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทาให้เกิดผลกาไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการปรับมูลค่าตามราคาตลาดได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายบริหารความเสี่ยงของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ด้วยการกาหนดอันดับตราสารหนี้ที่สามารถลงทุนได้ ตลอดจนการพิจารณาฐานะการเงินของผู้ออก
ตราสารหนี้ ระยะเวลาการถือครอง และวงเงินในการลงทุน
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3.3 ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
(1)

ควำมเสี่ยงในกำรมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน

ตามข้อมูลการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ
กลุม่ โนมูระ ซึ่งถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าว ทาให้กลุ่มโนมูระมีอานาจในการควบคุมบริษัทฯ
และอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่น
ของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ กลุ่มโนมูระเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุ่มโนมูระยังทาให้โอกาสที่บริษัทฯ จะถูก
ครอบง ากิ จ การ (Take over) โดยบุ ค คลอื่ น ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ โ ดยปราศจากการยิ น ยอมของกลุ่ ม โนมู ร ะแม้ว่า
ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่ทาให้มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบไปด้วย
กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระ และกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการจากบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 10
ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่กาหนดให้ มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางาน
ของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ
(2)

ควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกกำรที่หนุ้ มี Free Float ต่ำ

การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นส่วนสาคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัว
และได้ราคาที่เหมาะสม และทาให้เกิดความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียน
สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยสะดวก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนดารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียนต้อง
มีจานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ/ร 01-07 เรื่อง การดารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2544 อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่งบริษัท
จดทะเบียนมีหน้าที่จัดทาขึ้น จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทจดทะเบียน
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ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งและให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินการแก้ไขการกระจายหุ้นภายใน 1 ปี นับ
แต่วันครบกาหนดระยะเวลาในการนาส่งรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่งในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่
สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเป็นการทั่วไป และนามาตรการคิด
ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ส่ ว นเพิ่ ม ที่ น อกเหนื อ จากค่ า ธรรมเนี ย มปกติ ม าใช้ บั ง คั บ โดยบริ ษั ท จดทะเบี ย นจะต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มเมื่อบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดารงอัตรา Free Float ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเป็นปีที่ 2
ขึ้นไป สาหรับอัตราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจานวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยที่
บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะ
ดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังอาจมีผลกระทบต่อการเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามข้อมูลการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น ในบริษัทฯ จานวนทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทาให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเหลือเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของ
บริษัทฯ และส่งผลทาให้มีหุ้นของบริษัทฯ ที่สามารถซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Free Float) ค่อนข้างต่า หรือ
เพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นของบริษัทฯ
ในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ลงทุนทั่วไปอาจไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ปกติ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจึง
มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดารงอัตรา Free Float ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว ส่งผลให้ในงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีภาระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มที่ต้องชาระแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจานวน
เงินประมาณ 1.5 ล้านบาท
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4.

สินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
(ก)

อำคำรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชี ดังนี้
หน่วย: พันบาท

ประเภทสินทรัพย์
สานักงานใหญ่
CNS Convention Center
สานักสาขาบางนา
สานักสาขาพระปิ่นเกล้า
สานักสาขาวิภาวดีรังสิต
สานักสาขานครราชสีมา
สานักสาขานครสวรรค์
สานักสาขาขอนแก่น
สานักสาขาเชียงราย
สานักสาขาภูเก็ต
สานักสาขาอยุธยา
สานักสาขาระยอง
สานักสาขาเชียงใหม่
สานักสาขาหาดใหญ่
สานักสาขาอุดรธานี
สานักสาขาบางแค
รวม

อำคำรชุด
4,263
4,263

เครื่องใช้
สำนักงำน
42,997
1,415
256
104
258
71
67
61
63
64
69
57
366
77
99
76
46,100

เครื่องตกแต่ง
และติดตัง้
5,836
9,152
1,242
173
227
1,431
200
182
288
53
681
248
107
120
19,940

ยำนพำหนะ
15,228
15,228

งำนระหว่ำง
ติดตั้ง
-

รวม
64,061
14,830
1,498
104
258
244
294
1,492
263
246
357
110
1,047
325
206
196
85,531

หมายเหตุ: อาคารและอุปกรณ์ข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่มีภาระผูกพันใดๆ
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สำระสำคัญของสัญญำเช่ำ
ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์

อาคารสานักงาน
- สานักงานใหญ่
- สานักงานสาขาบางนา
- สานักงานสาขาพระปิ่นเกล้า
- สานักงานสาขาวิภาวดีรังสิต
- สานักงานสาขาวิภาวดีรังสิต
- สานักงานสาขาขอนแก่น
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาอุดรธานี
- สานักงานสาขาอยุธยา
- สานักงานสาขาหาดใหญ่
- สานักงานสาขาภูเก็ต
- สานักงานสาขานครราชสีมา
- สานักงานสาขาเชียงราย
- สานักงานสาขาระยอง
- สานักงานสาขานครสวรรค์
- สานักงานสาขาบางแค
- สานักงานสาขาบางแค
รถยนต์
รถยนต์
รถยนต์
รถยนต์
รถยนต์
รถยนต์
รถยนต์
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องถ่ายเอกสาร

พื้นที่
อำยุของ
(ต.ร.ม.) สัญญำเช่ำ

5,373
234
277
237
237
92
50
50
50
50
50
50
55
40
50
16
52
34
34

3 ปี
3 ปี
2 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
9 เดือน
2 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
2 ปี
1 ปี
2 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำร
เฉลี่ยต่อเดือน
(บำท)
2,595,669
108,273
179,449
150,200
167,750
33,855
19,500
20,350
22,135
19,500
20,350
22,135
41,175
40,450
21,000
32,000
18,000
16,000
6,000
22,360
22,709
23,845
363,300
17,300
34,600
34,600
17,300
432,500
20,900
5,500
7,000
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ประมำณกำร
ระยะเวลำเช่ำ
ที่เหลือ

1 ปี 11 เดือน 1 วัน
6 เดือน
1 ปี 3 เดือน 15 วัน
4 เดือน
3 ปี
2 ปี 3 เดือน
5 เดือน
1 ปี
1 ปี
8 เดือน
1 ปี
9 เดือน
1 ปี 8 เดือน 15 วัน
1 ปี 11 เดือน
1 ปี 11 เดือน
1 ปี 9 เดือน 15 วัน
1 ปี 10 เดือน
1 ปี 11 เดือน
2 ปี
1 ปี
1 ปี
2 ปี
1 ปี 3 เดือน
1 ปี 6 เดือน
1 ปี 7 เดือน
1 ปี 9 เดือน
1 ปี 10 เดือน 1 วัน
1 ปี 3 เดือน
2 ปี 1 เดือน 20 วัน
2 ปี 11 เดือน 24 วัน
1 ปี 10 เดือน

ภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ำระยะยำว
(บำท)

59,786,900
649,635
2,778,571
600,800
6,039,000
914,085
97,500
244,200
265,620
156,000
244,200
199,215
843,423
930,350
483,000
688,000
396,000
368,000
144,000
268,320
272,508
572,269
5,449,500
311,400
657,400
726,600
381,158
6,487,500
535,984
196,900
154,000
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4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

4.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไ ม่มีตัวตนสุทธิจานวน 26.25 ล้านบาท โดยเป็นซอฟต์ แ วร์
คอมพิวเตอร์ทั้งจานวน
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5.

ข้อพิพำททำงกฎหมำย
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้รับคาสั่งจากส่วนราชการให้อายัดหลักประกันทั้งหมดของลูกหนี้บัญชีเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์รายหนึ่ง และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับคาสั่งจากส่วนราชการดังกล่าวให้
ยกเลิกการอายัดหุ้นหลักประกันบางส่วน และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลูกหนี้รายดังกล่าวมียอดหนี้คงค้างประมาณ
106 ล้านบาท โดยมีหลักประกันรวมประมาณ 243 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้คาสั่งอายัดทั้งจานวน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยื่ นฟ้อง
ลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเรียกให้ชาระหนี้เต็มจานวน ส่วนลูกหนี้ยื่นคาให้การและฟ้องแย้งว่า บริษัทฯไม่มีอานาจฟ้อง และ
เรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหาย อย่างไรก็ดีฝ่ายบริหาร โดยความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่า บริษัทฯ สามารถ
ต่อสู้คดีได้ในประเด็นนี้และคาฟ้องแย้ งไม่มีมูลเพียงพอ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมน้อยมาก โดยเมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2562 ศาลได้มีคาสั่งไม่รับฟ้องแย้งบางส่วนของลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดหลักประกันดังกล่ าวซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ จัดประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นมูลหนี้ชั้นต่ากว่ามาตรฐานและ
ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 106 ล้านบาทสาหรับกรณีนี้ไว้ในบัญชี บริษัทฯเชื่อว่าสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่ตั้งไว้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
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6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท:

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียน บมจ.:

0107537000653

ประเภทธุรกิจ:

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

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่:

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทุนจดทะเบียน:

2,150,469,000 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว:

2,150,469,000 บาท

ชนิดของหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด:

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด:

2,150,469,000 หุ้น

โทรศัพท์:

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

โทรสำร:

+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:

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

เขตกรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนสำขำ - บำงนำ:

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

สำนักงำนสำขำ - พระปิ่นเกล้ำ:

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

7/129 อาคารสานักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า 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

สำนักงำนสำขำ - วิภำวดีรังสิต:

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

สำนักงำนสำขำ - บำงแค**:

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)
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงำนสำขำ - ขอนแก่น*:

109 อาคาร Hugz Mall ห้องเลขที่ 207 ชั้น 2 ถนนศรีจันทร์
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
+66(0) 4300 9628 +66(0) 4300 9629
โทรสาร:

สำนักงำนสำขำ - อุดรธำนี*:

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

สำนักงำนสำขำ - นครรำชสีมำ*:

+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 ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:
โทรสาร:

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

ภำคเหนือ
สำนักงำนสำขำ - เชียงรำย*:

353/19 หมู่ 4 ตาบลริมกก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์:
โทรสาร:

สำนักงำนสำขำ - เชียงใหม่*:

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

30 อาคารปั น นาเพลส ห้ อ ง A5-A6 ชั้ น 1 ถนนนิ ม มานเหมิ น ทร์ ซอย 6
ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง 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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ภำคกลำง
สำนักงำนสำขำ - อยุธยำ*:

126 อาคารศูนย์การค้า อยุธยาซิตี้พาร์ค ห้อง GC-11 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย
ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรี อยุธ ยา จังหวัดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
13000
โทรศัพท์:
โทรสาร:

สำนักงำนสำขำ - นครสวรรค์*:

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

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

ภำคใต้
สำนักงำนสำขำ - ภูเก็ต*:

262/9 ถนนเยาวราช ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
โทรสาร:

สำนักงำนสำขำ - หำดใหญ่*:

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

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

ภำคตะวันออก
สำนักงำนสำขำ - ระยอง**:

351-351/1 อาคารทีเอสเค ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์:

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

โทรสาร:

+66(0) 3802 0032

หมายเหตุ:
*ศูนย์การเรียนรู้ (Nomura Learning Center)
**ศูนย์บริการนักลงทุน (Nomura Service Center)
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (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 สำนักงำน อีวำย จำกัด
โดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:
โทรสาร:
E-Mail:
เว็บไซต์:

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

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
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ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
(1)

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น 2,150,469,000 บาท เรี ย กช าระแล้ ว 2,150,469,000 บาท เป็ น หุ้ น สามั ญ ทั้ ง สิ้น
2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 หุ้นของบริษัทฯ ถือโดยชาวต่างชาติ
รวมร้อยละ 86.08 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ
(2)

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มี NVDR ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 5,298,284 หุ้น หรือร้อยละ 0.25
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 382,284 หุ้น หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78 จากจานวน NVDR
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ 4,916,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.23 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
(ที่มา: https://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do)
ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิผลประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ
จานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการนาไปออก NVDR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจานวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(https://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do)
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7.2 ผู้ถือหุ้น
(1)

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

(ก)

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุดตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2562 เป็นดังนี้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

จำนวนหุ้น
(หุ้น)
1,844,659,931
35,999,900
20,000,000
17,688,000
14,193,000
13,563,000
1,946,103,831
204,365,169
2,150,469,000

สัดส่วนกำรถือหุน้
(ร้อยละ)
85.78
1.67
0.93
0.82
0.66
0.63
90.49
9.51
100.00

1

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุดที่เป็นปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com)

2

Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Nomura Holdings,
Inc. 3,4 ซึ่งเป็นข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของ Nomura Holdings, Inc. ที่เปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลประจาปี (SEC Filings: Form 20-F)
ของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
(ที่มา: http://www.nomuraholdings.com/investor/library/sec/)

3

ข้อมูลหลักทรัพย์ของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของ Nomura Holdings,
Inc. เป็นดังนี้ (ที่มา: http://www.nomuraholdings.com/investor/shareholders)

หุ้ น สามั ญ ของ Nomura Holdings, Inc. เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกย่า และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็น
ตลำดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
หลักทรัพย์จดทะเบียนในรูปของ American Depositary Shares (ADSs) ในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ค (1 ADS แทนหุ้นสามัญ 1 หุ้น)
หุ้นสามัญ 3,493,562,601 หุ้น (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก
371,292 ราย
จำนวนผู้ถือหุ้น
100 หุ้น
จำนวนหุ้นขั้นต่ำต่อหน่วยกำรซื้อขำย
4
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 5 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของ Nomura Holdings,
Inc. มีดังนี้ (ที่มา: http://www.nomuraholdings.com/investor/shareholders/stock.html)
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 5)
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL
INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
JP MORGAN CHASE BANK 385151
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 7)
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENTION FUNDS
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 1)
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหุ้น
สัดส่วนกำรถือหุน้
(พันหุน้ )
(ร้อยละ)
180,391
5.16
160,284
4.58
68,101
1.94
64,983

1.86

62,963
54,126
46,435
46,059
45,498
42,902

1.80
1.54
1.32
1.31
1.30
1.22

771,742

22.03

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock 182,411 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรายชื่อของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ข้างต้น (ที่มา: https://www.nomuraholdings.com/investor/shareholders/stock.html)

(ข)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรดำเนินงำน
ของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ

ตามข้อมูล ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ ภายใต้การถือหุ้นของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ 1,844,659,931
หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษั ทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
จานวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

รำยชื่อกรรมกำร
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายชินยะ โยโกยาม่า
นายยูจิ ฮิบิโนะ
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

ตำแหน่ง
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประเภทกรรมกำร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
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(2)

กำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นอย่างมีสาระสาคัญ

(3)

ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

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

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น
(1)

หลักทรัพย์แปลงสภำพ
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(2)

หลักทรัพย์ตรำสำรหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ไม่มีการออกตั๋วแลกเงิน

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 60 ของก าไรสุ ท ธิ แ ต่ ล ะปี ยกเว้ น บริ ษั ท ฯ
มีความจาเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สาคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทย่อย
ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนใน 5 รอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ
กำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปีบัญชี 2561
(ม.ค. 61 –
ธ.ค. 61)
0.078
167.74
177.52
94.49

ปีบัญชี 2560
(ม.ค. 60 –
ธ.ค. 60)
0.21
451.60
475.44
94.99

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

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

ปีบัญชี 2557
(ม.ค. 57 –
ธ.ค. 57)
0.18
387.08
428.75
90.28
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8.

โครงสร้ำงกำรจัดกำร

8.1 คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจานวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รำยชื่อกรรมกำร
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
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมกำร
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ:
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการ
อิสระซึ่งเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทน นายนิมิต วงศ์จริยกุล ผู้ซึ่งแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทฯ
โดยการลาออกมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยรศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 4 เมษายน 2562 และได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์
เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน 2562 ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2562 เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน 2562 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
รศ. ดร.ดนุ ชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบในวันเดียวกันเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แ ต่ง ตั้ง
รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
1

ทาให้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
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กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมกำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร
รำยชื่อกรรมกำร
1. นำยสุเทพ พีตกำนนท์

2. นำยคัทซึยะ อิมะนิชิ

3. นำยชินยะ โยโกยำม่ำ

4. นำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว

5. นำยยูจิ ฮิบิโนะ

6. นำยฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการอานวยการ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จำนวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน เปลี่ยนแปลง
2561
2562
-

-

-

-

-

-
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กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมกำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร (ต่อ)
รำยชื่อกรรมกำร
7. รศ. ดร.ดนุชำ คุณพนิชกิจ

8. พันเอกเรืองทรัพย์
โฆวินทะ

9. นำยประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล

10. ดร.ประสิทธิ์
กำญจนศักดิ์ชัย

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการอิสระ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
รวมทั้งสิน้
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จำนวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน เปลี่ยนแปลง
2561
2562
-

-

-

-

-

-
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
จำนวนครั้ง กำรจัด ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ และจำนวนครั้ง ที่ก รรมกำรแต่ล ะท่ำ นเข้ำ ร่ว มประชุ ม
ในงวด 6 เดือนสิ้น สุดวัน ที่ 30 มิถุน ำยน 2562
รำยชื่อกรรมกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายชินยะ โยโกยาม่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
นายยูจิ ฮิบิโนะ 1
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย 2

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
จำนวนครั้ง
กำรจัดประชุม/
ร้อยละ
เข้ำร่วมประชุม
6/6
100
6/6
100
2/2
100
6/6
100
6/6
100
6/5
83
6/6
100
3/3
100
3/3
100
6/6
100
6/6
100
6/5
83

1

นายยูจิ ฮิบิโนะ มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ได้

2

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ได้
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

8.2 ผู้บริหำร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารภายใต้คาจากัดความของสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 10 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
รำยชื่อผู้บริหำร
1. นายสุเทพ พีตกานนท์
2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
3. นายชินยะ โยโกยาม่า 1
4.
5.
6.
7.

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
นายสมชาย ธงไชย
นายณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
นางกฤตติกา ธารามาศ

8. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ 1
9. นายโทชิฮิสะ ชิโมดะ 2
10. นายสมชาย วงษ์กิตติไกรวัล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ

ประเภทผู้บริหำร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหาร
ผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ - สายงานวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ / ผู้อานวยการฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหาร
วางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้ อ านวยการอาวุ โ สสายงานธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ร ายบุ ค คล เจ้าหน้าที่บริหาร
YTFA

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายชินยะ โยโกยาม่า เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน และแต่งตั้งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
2
นายโทชิฮิสะ ชิโมดะลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้บริหำร
รำยชื่อผู้บริหำร
1. นำยสุเทพ พีตกำนนท์

2. นำยคัทซึยะ อิมะนิชิ

3. นำยชินยะ โยโกยำม่ำ

4. นำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว

5. นำยสมชำย ธงไชย

6. นำยณัฐพล โลหชิตพิทักษ์

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
2561
2562

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการอานวยการ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการบริหาร
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
กรรมการผู้จัดการ – สายงาน
วาณิชธนกิจระหว่างประเทศ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ผู้อานวยการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

เปลี่ยนแปลง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้บริหำร (ต่อ)
รำยชื่อผู้บริหำร
7. นำงกฤตติกำ ธำรำมำศ

8. นำงสำวกฤษณำ
กุลปัญญำเลิศ

9. นำยโทชิฮิสะ ชิโมดะ

10. นำยสมชำย
วงษ์กิตติไกรวัล

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น (หุ้น)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
2561
2562

ผู้อานวยการบริหารสายงานธุรกิจ
หลักทรัพย์รายบุคคล 2
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ผู้อานวยการอาวุโสสายงาน
การเงิน
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ผู้อานวยการอาวุโสสายงาน
วาณิชธนกิจ/ผู้อานวยการฝ่าย
วางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ
หลักทรัพย์รายบุคคล YTFA
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
รวมทั้งสิน้
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รายบุคคล 1

ฝ่ ายธนบดีธนกิจ

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม

Block Trade Desk

ฝ่ ายไดเร็ค

รายบุคคล 2
- ฝ่ าย Young Talent
Financial Advisory 1-1

Young Talent Financial
Advisory Division

ฝ่ ายประสานงานที่ปรึกษา
การเงินและการลงทุน

- สานักงานสาขานครราชสีมา
- สานักงานสาขานครสวรรค์
- สานักงานสาขาขอนแก่น
- สานักงานสาขาเชียงราย
- สานักงานสาขาภูเก็ต
- สานักงานสาขาอยุธยา
- สานักงานสาขาระยอง
- สานักงานสาขาเชียงใหม่
- สานักงานสาขาหาดใหญ่
- สานักงานสาขาอุดรธานี
- สานักงานสาขาบางแค

ศูนย์ บริการนักลงทุน

ฝ่ ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ

ฝ่ ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ

- ฝ่ ายวิเคราะห์ทางเทคนิค
- ฝ่ ายวิเคราะห์ห้ นุ พื ้นฐาน
- ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุน
- ฝ่ ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ

สายงานวิจยั และบริการการลงทุน

- ฝ่ ายการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
- ฝ่ ายควบรวมกิจการ

สายงานวาณิชธนกิจระหว่ างประเทศ

ฝ่ ายธุรกิจการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์

วิจยั

ฝ่ ายบริ การการลงทุนหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ

สายงานวิจยั หลักทรัพย์

- ฝ่ ายการเงิน
- ฝ่ ายบริหารเงิน

สายงานการเงิน

- ฝ่ ายตลาดทุน
- ฝ่ ายตลาดตราสารหนี ้
- ฝ่ ายการเงินธุรกิจ

สายงานวาณิชธนกิจ

ฝ่ ายปฎิบตั ิการ

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

ฝ่ ายสื่อสารองค์กร

- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-1
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-3
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-6
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-7
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-14
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-16
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-17
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-18
- สานักงานสาขาวิภาวดีรงั สิต 2-1
- สานักงานสาขาวิภาวดีรงั สิต 2-2

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายวางแผนองค์กร
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- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-1
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-3
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-5
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-7
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-8
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-16
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-18
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-19
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-20
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-22
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-24
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-25
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-26
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-27
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-28
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-29
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-30
- สานักงานสาขาบางนา 1-1
- สานักงานสาขาบางนา 1-2
- สานักงานสาขาบางนา 1-3
- สานักงานสาขาพระปิ่นเกล้า 1-2

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายกากับดูแล

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ ายกฎหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

ผู้ถอื หุ้น

ฝ่ ายค้ าตราสารหนี ้

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

แผนผังองค์ กร
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8.3 เลขำนุกำรบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำ
บัญชี
•

เลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ตาแหน่งผู้อานวยการอาวุโสสายงาน
การเงิน ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 โดยมี คุณสมบัติ แ ละหน้าที่แ ละความ
รับผิดชอบตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 1 และมีคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงประวัติอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ดังนี้
➢

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

➢

ประวัติอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท
 Company Secretary Program (CSP), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)
 Company Reporting Program (CRP), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 Effective Minute Taking (EMT), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Board Reporting Program (BRP), 2558, สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD)
•

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ตาแหน่งผู้อานวยการอาวุโ ส
สายงานการเงิน ดารงตาแหน่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียด
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติอบรมได้ตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1)

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก)

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
โดยบริษัทฯ กาหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ดังนี้

1.

บำเหน็จกรรมกำรรำยปี
จ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปีก่อน คานวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี

2.

เบี้ยประชุมกรรมกำรสำหรับปี
จ่ายให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่านสาหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง

3.

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบรำยปี
คานวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รวมทั้งสิ้น 3,441,781 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

บาเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปีก่อนหน้า)
คานวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร ท่านละ
กรรมการอิสระ ท่านละ
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ท่านละ

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

2.

เบี้ยประชุมกรรมการสาหรับปี ซึ่งจ่ายให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่านสาหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจานวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

3.

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คานวณตามสัดส่วนระยะเวลา
ของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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รำยชื่อกรรมกำร

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
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
เบี้ย
ค่ำตอบแทน
บำเหน็จ
ประชุม
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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
60,000
120,000
120,000
100,000
460,000

101,699
58,301
130,000
130,000
420,000

220,000
220,000
220,000
220,000
29,534
220,000
142,247
421,699
118,301
510,000
510,000
360,000
3,441,781

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
1

นายนิมิต วงศ์จริยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม มีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีมติเลือกตั้งนายชินอิจิ มิซูโน เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายทาเคชิ นิชิดะ
ผู้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ นายชินอิจิ มิซูโน ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
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
สานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และบริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

4

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

5

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการอิสระซึ่งเป็นการแต่งตั้ง
กรรมการแทน นายนิมิต วงศ์จริยกุล ผู้ซึ่งแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562
โดย รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 4 เมษายน 2562 และ
ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบในวันเดียวกั นเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
แต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
ทาให้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
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(ข)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร คือ ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายให้กรรมการบริหาร
และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต
อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ) สวัสดิการเงินกู้สาหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจาปี
เป็นต้น
ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 46,898,936 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร (บำท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62)
37,843,593
2,096,165
6,959,178
46,898,936

หมายเหตุ : ค่า ตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 5 ท่าน และเจ้าหน้าที่บริหาร 6 ท่าน โดยมี
กรรมการบริหาร 1 ท่านลาออกระหว่างปี
(2)

ค่ำตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ง กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ซึ่งพนักงานรวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารชาวไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ ปัจจุบันกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด สาหรับการจ่ายเงินสมทบของ
นายจ้างเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพจะเป็นไปตามข้อบังคับกองทุน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ประกอบด้วย
•

เงินสะสมของสมำชิก – สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 5 หรือ 7 หรือ 10 หรือ 15 ของ
ค่าจ้าง โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินสะสมนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุน
ของนายจ้างกาหนด

•

เงินสมทบของนำยจ้ำง – นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบตามเงื่อนไขของข้อบังคั บกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 10
ของค่าจ้าง
ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับ ผู้บริหารรวม
ทั้งสิ้น 2.10 ล้านบาท
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8.5 บุคลำกร
(1)

จำนวนพนักงำน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีพนักงาน 557 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สำยงำน
กรรมกำรบริหำร
สำยงำนหลัก
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล
ฝ่ายไดเร็ค
ศูนย์บริการนักลงทุน
Block Trade Desk
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม
ฝ่ายธนบดีธนกิจ
สายงาน YTFA
สายงานวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ
สายงานวาณิชธนกิจ
สายงานวิจัยหลักทรัพย์
ฝ่ายค้าตราสารหนี้
ฝ่ายบริหารการลงทุน
ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ
ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ
ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สำยงำนสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น

(2)

จำนวน
พนักงำน
(คน)

รวม
(คน)
4
365

241
13
38
3
13
5
14
6
12
2
5
1
6
4
2
188
557

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
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(3)

ผลตอบแทนรวมของพนักงำน

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยผลตอบแทนของพนั ก งานในรู ป ค่ า จ้ า ง ค่ า ชดเชย และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ลู ก จ้ า ง
พึงได้รับตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงาน เช่น เงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ) สวัสดิการเงินกู้สาหรับพนักงาน เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น
ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมของพนักงานรวมทั้งสิ้น 344,820,474
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลตอบแทนรวมของพนักงำน (บำท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

(4)

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62)
252,904,600
12,868,154
79,047,720
344,820,474

นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้
ประสบความสาเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
ความรู้ความชานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ และความรู้ทั่วไป รวมถึงทักษะต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสาย
งานทุกระดับให้มีศักยภาพในการทางานที่เหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการจัดอบรมและสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความรู้ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางการและ
การก ากั บ ดู แ ล มาตรฐานทางด้ า นการเงิ น และการบั ญ ชี ทั ก ษะการขายและการแนะน า การลงทุ น การวิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐาน ISO เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาความสามารถด้าน
การบริหารเพื่อ เสริมสร้า งศักยภาพของพนักงานในการตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกราย โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก และสนับสนุนให้
พนักงานทุกรายปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดอบรม
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงจัดอบรมเพื่อสนับสนุนให้พนักงานสอบได้คุณวุฒิ
วิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น หลักสูตรผู้แนะนาการลงทุน (Investment Consultant: IC) หลักสูตรผู้วางแผนการลงทุน
(Investment Planner: IP) เป็นต้น
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บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เช่น ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองผ่าน
หลากหลายช่ อ งทาง เช่ น ระบบอิ น ทราเน็ ต ของบริ ษั ท ฯ Facebook Page: Nomura Direct หรื อ Line Official:
@NomuraDirect สื่ อ วี ดิ โ อจากผู้ มี ป ระสบการณ์ ภ ายในบริ ษั ท ฯ (Video Training) การสอนงานโดยหั ว หน้ า งาน
(Coaching) การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง (On-the-Job Training) การศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (Company Visit) การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Sharing) และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน (Learning)
ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการทางาน จานวน 62 หลักสูตร รวม 611 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละ
ประมาณ 1.10 ชั่วโมงต่อปีและมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 319,235 บาท โดยมีรายละเอียดในการฝึกอบรม
พนักงาน ดังนี้
ประเภทกำรอบรม
การอบรมภายใน
การอบรมภายนอก
รวม

จำนวนหลักสูตร
37
25
62

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จำนวนชั่วโมงกำรอบรม
357
254
611
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9.

กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแ ลกิ จการที่ดี ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มขี ดความสามารถ
ในการแข่ งขั น นาไปสู่ความเจริญเติบโตและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เ สี ย
ทุกกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแ ลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษั ทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่
เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก าหนดโดยส านั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เพื่ อ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น
นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนโดยคณะกรรมการจะกากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ผล (governance
outcomes)
บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรและเผยแพร่
แก่บุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์ >
เกี่ยวกับบริษัท”
ในช่วงต้นปี 2560 สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนนา “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: “CG Code”) มาใช้แทน
“หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” (Principles of Good Corporate Governance for
Listed Companies 2012: “CG Principles”) ที่ อ อกโดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และให้ มี ผ ลในปี 2561 โดยก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG
Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นา (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 แล้ว
อย่างไรก็ดีเพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017: “CG Code”) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งเน้นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
จั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ป ระจ าปี 2562 ซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่
14 ธันวาคม 2561
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ประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับขององค์กรที่กากับดูแล โดย
สาหรับครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการกระทาผิด กฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่
อย่างใด
ในปี 2562 เป็นปีที่หกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทาโครงการประเมินการกากับดูแลตนเองของสมาชิก (SRO)
ร่วมกับหลายองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินว่า บริษัทฯ มีระบบและการกากับดูแลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
จึงส่งผลให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “A” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับห้า ปีที่ผ่านมา (ปี 2557- ปี 2561) ในขณะที่บริษัท
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ”B+”
(ที่มา: จดหมายตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กส. 17/2562 เรื่อง ผลประเมินการกากับดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการ
การกากับดูแลตนเอง ประจาปี 2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562)
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หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
(“บริษัทฯ”)
คำนำ
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน นาไปสู่ความเจริญเติบโตและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ก.ล.ต.”) เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่าง
ยั่ ง ยื น นอกเหนื อ จากการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น โดยคณะกรรมการจะก ากั บ ดู แ ลกิ จ การให้ น าไปสู่ ผ ล
(governance outcomes) ดังต่อไปนี้
1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(Ethical and responsible business)
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(Good corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(Corporate resilience)
โดยคณะกรรมการมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้ แ ก่ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น ( Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the
Board)
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 2 หน้า 68

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห ารบุ ค ลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)
หลักปฏิบัติ 5 ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่า เชื่อ ถือ ทางการเงินและการเปิดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นให้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวมาปรับใช้ให้
เหมาะกับบริบทของบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามเพื่อนาพาบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ
พฤศจิกายน 2561
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หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้นำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำ
ให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมกำรควรเข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้นำที่ต้องกำกับ
ดูแลให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
(2) กำรกำหนดกลยุท ธ์ นโยบำยกำรดำเนิ น งำน ตลอดจนกำรจั ดสรรทรั พยำกรส ำคั ญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
(3) กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หลักปฏิบัติ 1.2 ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรควรกำกั บดูแลกิจกำรให้นำไป
สู่ผล (governance outcomes) อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สำมำรถแข่ ง ขั น ได้ และมี ผ ลประกอบกำรที่ ดี โ ดยค ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบในระยะยำว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรั บ ผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business)
(3) เป็น ประโยชน์ ต่ อสัง คม และพัฒนำหรื อลดผลกระทบด้ำ นลบต่อสิ่ง แวดล้อม (good
corporate citizenship)
(4) สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมกำรมี ห น้ ำ ที่ ดู แ ลให้ ก รรมกำรทุ ก คนและผู้ บ ริ ห ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ด้ ว ยควำม
รับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแล
ให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมกำรควรเข้ ำ ใจขอบเขตหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำร และ
กำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้คณะกรรมกำรบริหำรอย่ำง
ชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
แนวปฎิบัติ
1.

ในการกาหนดความสาเร็จของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการจะคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน รายงานผลสารวจโครงการสารวจการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี การประเมินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน เป็นต้น

2.

คณะกรรมการมี บ ทบาทส าคั ญ ในการสร้ า งและขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ยึ ด มั่ น ในจริ ย ธรรม โดย
คณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการ

3.

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการ
ดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น
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4.

คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่
เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจา

5.

ในการพิจารณาว่า กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อ
องค์กร และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

6.

คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพี ยงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดาเนินงานของบริษัทเป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กาหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการ
อนุมัติการดาเนินงานที่สาคัญเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ
กิจการอย่างมีนัย สาคัญ การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่าย
เงินปันผล เป็นต้น

7.

คณะกรรมการจัดทากฎบัตรคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อย
ปีละครั้ง รวมทั้งควรทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และกรรมการบริหาร อย่างสม่าเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

8.

คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอานาจการจัดการกิจการให้แก่คณะกรรมการบริห าร
โดยบั น ทึ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร อย่ า งไรก็ ดี คณะกรรมการยั ง คงมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามดู แ ล
คณะกรรมการบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2

ก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ ำ หมำยหลั ก ของกิ จ กำรที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ควำมยั่ ง ยื น ( Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมกำรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร (objectives)
เป็นไปเพื่อ ควำมยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำ
ให้ทั้งกิจกำร ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่ำ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ใน
ระยะเวลำปำนกลำง และ/หรือประจำปีของกิจกำรสอดคล้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ ำ หมำยหลั ก ของกิ จ กำรโดยมี ก ำรน ำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม ำใช้ อ ย่ ำ งเหมำะสม
ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
1.

คณะกรรมการรับผิดชอบดูแ ลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม
สามารถใช้ เ ป็ น แนวคิ ด หลั ก ในการก าหนดรู ป แบบธุ ร กิ จ (business model) และสื่ อ สารให้ ทุ ก คนในองค์ ก ร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจจัดทาเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values)
หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
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2.

ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถ
สร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง
(1)

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม

(2)

ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

(3)

ความพร้อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

3.

ค่านิยมขององค์กรควรมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผล
การกระทา (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due
consideration of social and environmental responisbilities) เป็นต้น

4.

คณะกรรมการส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

5.

คณะกรรมการจะกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ โดยคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และควรสนับสนุนให้มีการจัดทา หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี
ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจาปีได้คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะ
คาดการณ์ได้ตามสมควร

6.

ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่
อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคณะกรรมการควรมีกลไกที่ทาให้เข้าใจความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

7.

ในการกาหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดย
ยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8.

เป้าหมายที่กาหนดจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการโดยคณะกรรมการควร
กาหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ ตัวเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่
อาจนาไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

9.

คณะกรรมการจะกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

10.

คณะกรรมการจะกากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ
ดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี
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หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมกำรจะก ำหนดและทบทวนโครงสร้ ำ งคณะกรรมกำร ทั้ ง ในเรื่ อ งขนำด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระ ที่เหมำะสมและจำเป็นต่อกำรนำพำองค์กรสู่
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักที่กำหนดไว้
หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมกำรจะเลื อ กบุ ค คลที่ เ หมำะสมเป็ น ประธำนกรรมกำร และดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ ำ
องค์ประกอบและกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอื้อต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจ
อย่ำงมีอิสระ
หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่งใส
และชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมกำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
หลักปฏิบัติ 3.4 ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผู้ ถือหุ้ นอนุ มัติ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้
โครงสร้ ำ งและอั ต รำค่ ำ ตอบแทนมี ค วำมเหมำะสมกั บ ควำมรั บ ผิ ด ชอบและจู ง ใจให้
คณะกรรมกำรนำพำองค์กรให้ดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว
หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และ
จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ
หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมกำรจั ด ให้ มี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ป ระจ ำปี ข องคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปด้วย
หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้ คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนได้รับกำรเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้สำหรับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมกำรจะดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ ำ กำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรเป็ น ไปด้ ว ยควำม
เรียบร้อยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ที่จำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
แนวปฏิบัติ
1.

คณะกรรมการจะดู แ ลให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายทั้ ง ในด้ า นทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความสามารถและคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะด้ า น ตลอดจนเพศและอายุ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทาตารางองค์ประกอบความรู้ความชานาญ ของกรรมการ
(skills matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่
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2.

คณะกรรมการจะพิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมี
จานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

3.

คณะกรรมการมีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคณะกรรมการดูแลให้กรรมการอิสระ
สามารถทางานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

4.

คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายและข้อมูล
กรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จาานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจาปี และบน website ของบริษัท

5.

ประธานกรรมการเป็นกรรมการบริหารโดยกรรมการอิสระทั้งหมดจะมีส่วนในการกาหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ

6.

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นาของคณะกรรมการโดยหน้าที่ของประธานกรรมการครอบคลุมในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(1)

การกากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2)

การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ
การกากับดูแลกิจการที่ดี

(3)

การกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหาร และมีมาตรการที่ดูแล
ให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4)

การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
สาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ

(5)

การเสริมสร้างความสัมพั นธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

7.

เพื่อให้เรื่องสาคัญได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการควรพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
เห็นชอบต่อไป

8.

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
ครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

9.

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทาให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชานาญที่
เหมาะสม คณะกรรมการปฏิ บัติหน้าที่ค ณะกรรมการสรรหาเพื่อนาเสนอที่ป ระชุ มผู้ ถือหุ้ นให้เ ป็น ผู้แ ต่ ง ตั้ ง
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กรรมการ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
10.

ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

11.

ผู้ถือหุ้นต้องเป็น ผู้ อนุ มั ติโ ครงสร้างและอั ต ราค่า ตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และ
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกจากนี้ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่
ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทาให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น

12.

คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจานวนของค่าตอบแทนด้วย บริษัทไม่มีบริษัทย่อยจึงไม่มีการ
พิจารณาค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

13.

ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการในการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมี
การเปิดเผยข้ อ มูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจาปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์

14.

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่ามีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

15.

คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
การทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารง
ตาแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทรวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของการปฏิ บัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลงหากจานวนบริษัทที่กรรมการไปดารง
ตาแหน่งมีมากเกินไป และควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว

16.

คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

17.

ในกรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่
มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจ
ว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม

18.

กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
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19.

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยควรประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

20.

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคลโดยเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (selfevaluation) รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี

21.

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนาและมีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกิจการ

22.

คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จาเป็นอย่างต่อเนื่อง

23.

คณะกรรมการควรมีค วามเข้ า ใจเกี่ย วกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้ อ มที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ

24.

คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงาน
ประจาปี

25.

คณะกรรมการจัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

26.

กาหนดประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครัง้

27.

คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

28.

เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม

29.

คณะกรรมการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดตาแหน่ง

30.

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากคณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท หรือ
ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

31.

คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจา
เป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่ อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้ง
ให้คณะกรรมการบริหาร ทราบถึงผลการประชุมด้วย

32.

คณะกรรมการควรกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการ
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ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทในรายงานประจาปี และบน website ของบริษัท
33.

เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

หลักปฏิบัติ 4

สรรหำและพัฒนำผู้ บริหำรระดับสูง และกำรบริห ำรบุคลำกร (Ensure Effective CEO and
People Management)

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมกำรควรดำเนินกำรให้มั่นใจว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
และผู้บริหำรระดับสูงให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่ อกำร
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย
หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้มีกำรกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่
เหมำะสม
หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมกำรเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพัน ธ์ของผู้ ถือหุ้นที่ อำจมีผ ลกระทบต่ อ กำร
บริหำรและกำรดำเนินงำนของกิจกำร
หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีจำนวน ควำมรู้ ทักษะ
ประสบกำรณ์และแรงจูงใจที่เหมำะสม
แนวปฏิบัติ
1.

โครงสร้ า งของบริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก รรมการผู้ จั ด การแต่ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ก รรมการผู้ จั ด การ
คณะกรรมการท าหน้ า ที่ ค ณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหาร

2.

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้คณะกรรมการบริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมทั้งความรู้แ ละ
ประสบการณ์

3.

เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession
plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตาแหน่งคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง

4.

คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

5.

คณะกรรมการไม่อนุญาตให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นเว้น
แต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

6.

คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการ
ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่อ
อานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
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7.

คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 6 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมี
บุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตาแหน่ง

8.

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

9.

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานใน
ทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถขององค์กรไว้

10.

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสาหรับ
รองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบาย
การลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ life path

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจ
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณ ประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมกำรจะติ ด ตำมดู แ ลให้ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรประกอบธุ ร กิ จ อย่ ำ งมี ค วำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินกำร (operational plan)
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ ทุกฝ่ำยขององค์กรดำเนินกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก
และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจกำร
หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพประสิ ท ธิ ผ ล โดยค ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบและกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกร เพื่ อ ให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักได้อย่ำงยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกรอบกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกิจกำร รวมทั้งดูแลให้มีกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำกำรดำเนินงำน กำรบริหำรควำม
เสี่ยง เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร
แนวปฏิบัติ
1.

คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการ
นาไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานและการติดตามผลการดาเนินงาน

2.

คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกาหนดรูปแบบธุ รกิจ (business model) วิธี คิด มุมมองในการออกแบบและ
พัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทางาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า
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3.

4.

คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกที่ทาให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดทานโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อยควร
ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(1)

ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่การกาหนดค่าตอบแทนและ
ค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือมากกว่าตามความ
เหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่น ๆ

(2)

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคานึงถึง
สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุ
สินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ
รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทาอย่างมีความ
รับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

(3)

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การ
ช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจง
และดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

(4)

ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนาความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้าง
เสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสาเร็จใน
ระยะยาว

(5)

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ครอบคลุ ม การใช้ วั ต ถุ ดิ บ การใช้ พ ลั ง งาน การใช้ น้ า การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบ
ธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(6)

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

(7)

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ
กาหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยอาจเข้าร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและ
ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจาเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละ
ประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
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5.

คณะกรรมการควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่
ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อ
ทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

6.

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการ
ทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

7.

คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กาหนดไว้

8.

คณะกรรมการควรดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

9.

คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6

ดู แ ลให้ มี ร ะบบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรควบคุ ม ภำยในที่ เ หมำะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่ำ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในที่จะทำให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิท ธิผ ล และมีกำรปฏิบัติให้เ ป็น ไปตำม
กฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมกำรต้ อ งจั ด ตั้ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและอิสระ
หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมกำรติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำง
บริษัทกับฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อัน
มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำสของบริษัท และกำรทำธุรกรรมกับผู้ที่มีควำมสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้มีกำรจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัป
ชันที่ชัดเจนและสือ่ สำรในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติได้จริง
หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมกำรดูแลให้กิจกำรมีกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรดำเนินกำรกรณีมีกำรชี้
เบำะแส
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แนวปฏิบัติ
1.

คณะกรรมการควรเข้าใจความเสี่ยงที่สาคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2.

คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สาหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาปีละ 1 ครัง้

3.

คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจ
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

4.

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุ
ไว้เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

5.

คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ
1-4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ

6.

คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ

7.

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของใน
ประเทศและในระดับสากล

8.

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) แต่หากมีคณะกรรมการควรนาผลประเมินระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา ด้วย

9.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนซึ่งทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.

คณะกรรมการควรกาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยควรมีหน้าที่อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1)

สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and completeness)

(2)

สอบทานให้ กิ จ การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสม และมี
ประสิทธิผล

(3)

สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(4)

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
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(5)

พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละครั้ง

(6)

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

(7)

สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

11.

คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทาให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่
เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
อื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

12.

คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อม
ทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจาปี

13.

คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี

14.

คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล
(availability) รวมทั้งการจั ด การข้ อมู ล ที่อ าจมี ผ ลกระทบต่อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์( market sensitive information)
นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

15.

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มี
แนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินการและการเปิดเผยข้อมูล
ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

16.

คณะกรรมการควรมีข้อกาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้
เสียอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิ สระ งดเว้น
จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

17.

คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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18.

คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา
รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและ
มีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือ รายงานประจาปี

19.

คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยควรกาหนดให้มีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ

20.

คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติ 7

รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่ำง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3 ในภำวะที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำร
จะดูแลให้มั่นใจได้ว่ำ กิจกำรมีแผนในกำรแก้ไขปัญหำ หรือมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ไข
ปัญหำทำงกำรเงินได้ ทั้งนี้ ภำยใต้กำรคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดทำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม
หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้กรรมกำรบริหำรจัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบงำนนัก
ลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน
นักวิเครำะห์ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ
หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมกำรจะส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบัติ
1.

คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

2.

ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงาน
ทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย
(1)

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

(2)

ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
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(3)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4)

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

3.

คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการด าเนิ นงานอย่ างเพี ยงพอ รวมทั้งควรสนับ สนุน ให้บ ริษัท จัด ทาค าอธิ บายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

4.

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนั้นควร
ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมี ความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยใน
ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุ่มตน

5.

คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมี
สัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้

6.

ในการอนุมัติการทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า
การท ารายการดั ง กล่ า วจะไม่ ก ระทบต่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น กิ จ การสภาพคล่ อ งทางการเงิ น หรื อ
ความสามารถในการชาระหนี้

7.

ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชาระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการควรติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูล

8.

คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการกาหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ

9.

คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

10.

คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิด เผยข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย การปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงกรอบการ
รายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
หรืออาจจัดทาเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ

11.

คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สาคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่
กิจการอย่างยั่งยืน

12.

คณะกรรมการควรจั ด ให้ มี น โยบายการสื่ อ สาร (communication policy) และนโยบายการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
(disclosure policy) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า การสื่ อ สารและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ บุ ค คลภายนอกเป็ น ไปอย่ า ง
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เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
13.

คณะกรรมการควรจัดให้มีการกาหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยควรเป็นผู้ที่มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักค่านิยมและสามารถ
สื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

14.

คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มี
หลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

15.

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น
website ของบริษัท โดยควรกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)

หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้ มั่น ใจว่ำ ผู้ ถือหุ้ น มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิน ใจในเรื่ องสำคัญของ
บริษัท
หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อย
โปร่งใสมีประสิทธิภำพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของตน
หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรเปิดเผยมติที่ประชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบัติ
1.

คณะกรรมการควรดูแลให้เรื่องสาคัญ ทั้งประเด็นที่กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสาคัญดังกล่าวควร
ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.

คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ต่อการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น

3.

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และเผยแพร่บน website
ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม

4.

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรจัดทาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับ
ภาษาไทย
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5.

คณะกรรมการควรกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

6.

คณะกรรมการควรดูแลไมให้มีการกระทา ใด ๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจน
เกินควร เช่น ไม่ควรกาหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาหนด
ไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

7.

คณะกรรมการควรส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา

8.

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

9.

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุ มและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่
ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

10.

กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้

11.

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

12.

ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้
สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

13.

คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

14.

คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการถัดไป
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท

15.

คณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วันนับจากวันประชุมผู้ถอื หุ้น

16.

คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม

(2)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)
ของแต่ละวาระ

(3)

ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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จรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ
(Code of Ethics of Nomura Group)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมการของบริษัท โนมูระ โฮลดิ้งส์ อิงค์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ” ได้มีมติให้นาจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ระดับสูง ผู้ตรวจสอบขององค์กร และพนักงานของกลุ่มโนมูระ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “พนักงาน”
1.

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

บริ ษั ท ฯ มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ สั ง คม ด้ ว ยการยึ ด มั่ น หลั ก การในการประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของกระแสเงินในตลาดเงิน
2.

กำรส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้ำ
พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

3.

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ

พนักงานต้องทาความเข้าใจว่า ความเชื่อมั่นในกลุ่มโนมูระจะลดลง หากมีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นความยากลาบากในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ดังนั้น พนักงานต้องส่งเสริมให้มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงระเบียบการป้องกันการใช้ข้ อมูลภายใน การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ทุจริตคอร์รัปชัน และ การเลี่ยงภาษี ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและโดยเจตนารมณ์
4.

โอกำสทำงธุรกิจ

พนั ก งานมี ภ าระหน้ า ที่ ใ นอั น ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ อั น ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายแก่ ก ลุ่ ม โนมู ร ะ
เมื่อโอกาสอานวย ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทฯ
5.

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทาการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดกับผลประโยชน์กับกลุ่มโนมูระ
นอกจากนี้ พนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวไม่พึงรับผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่ไม่เหมาะสม อันเกิดจากตาแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโนมูระ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินกู้ยืม หรือ สัญญาหนังสือ
ค้าประกันจากกลุ่มโนมูระ
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6.

กำรรักษำข้อมูลควำมลับ

พนั ก งานต้ อ งรั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม โนมู ร ะ หรื อ
ของลูกค้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ หรือเป็นการเปิดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย
7.

กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม
ก) พนักงานต้อ งยึดถื อ ความเป็ นธรรมในการดาเนินธุ ร กิจ ตามอานาจหน้าที่ ที่ปฏิ บัติงานและพยายาม
ดาเนินการติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน และพนักงานของกลุ่มโนมูระ พนักงาน
จะต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในการซื้อขายหลักทรัพย์อันไม่เป็นธรรม โดยการสร้างราคา ปกปิดการ
ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติอื่นที่ไม่เป็นธรรม
ข) กลุ่มโนมูระ ต้องปฏิเสธการติดต่อทาธุรกรรมใดๆ กับองค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ผิดจริยธรรมหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
ค) พนั ก งานอาจให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ การเลี้ ย งรั บ รองจากพนั ก งานที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด นอกจากนี้ ห้ามมิให้พนักงานให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

8.

กำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่ำงเหมำะสม

การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มโนมูระ ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และพนักงานควรดูแลทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ และมั่นใจว่าการใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9.

กำรเก็บรักษำเอกสำร

พนักงานต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจหรือระบบบัญชีของกลุ่มโนมูระ และเก็บรักษา
เอกสารนั้ น ไว้ ต ามระยะเวลาที่ ก ฎหมายและกฎระเบี ย บภายในที่ ก าหนดโดยบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ของ
กลุ่มโนมูระ
ในกรณีที่มีการไต่สวนหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล พนักงานต้องไม่จัดทารายงานเท็จหรือ
จงใจปกปิดซ่อนเร้นหรือทาลายเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
10.

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
กลุ่มโนมูระมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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11.

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่ ม โนมู ร ะ ในฐานะพลเมื อ งที่ ดี (Good Corporate Citizen) มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
12.

กำรยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน
ก) กลุ่มโนมูระ มีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างทางค่านิยม
เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีดกันแรงงาน การล่วง
ละเมิด หรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากสัญชาติ เชื้อ ชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity)
วิถีทางเพศ (Sexual Orientation) ลัทธิ ความเชื่อ สถานภาพทางสังคม หรือการมีความสามารถหรือไร้
ความสามารถ
ข) กลุ่มโนมูระ มุ่งมั่นในการจ้างงานที่เสมอภาค และดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความ
ปลอดภัย และเอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิผลของพนักงาน

13.

ควำมสัมพันธ์ที่ดีงำมระหว่ำงประเทศ

พนักงานพึงเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกประเทศที่กลุ่มโนมูระดาเนินธุรกิจอยู่และดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
14.

นโยบำยด้ำนสื่อสำธำรณะ

การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจของกลุ่มโนมูระสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย หรือการให้สัมภาษณ์
พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด
15.

กำรลงทุนของพนักงำน

หากพนักงานต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัทฯ เพื่อบัญชีตนเอง พนักงานต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดโดยบริษัทฯ
16.

กำรรำยงำนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย หรือ ผิดศีลธรรม
ก) หากพนักงานได้รับทราบถึงพฤติกรรมที่ทาให้เชื่อว่า เป็นการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม ซึ่งการ
กระทาดังกล่าวครอบคลุมถึง การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบ พนักงานต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตาม
ช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ
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ข) การให้ข้อมูลของพนักงานดังกล่าวข้างต้นจะมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า เป็นการประพฤติโดยมิชอบ
หรือไม่ หากเป็นจริงดังกล่าว ต้องดาเนินการแก้ไขและหาวิธีป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีก
17.

กำรคุ้มครองผู้รำยงำน หรือผู้แจ้งเบำะแส
พนักงานที่รายงาน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ

18.

จรรยำบรรณผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกำรเงิน
ก) นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินต้องปฏิบัติดังนี้
1) ส่งเสริมความซื่อสัตย์ และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการใช้หลักจรรยาบรรณในการควบคุม
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับหน้าที่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
2) จัดทารายงานและเอกสารที่ต้องเปิดเผยของบริษัทฯ เพื่อนาส่งให้กับหน่วยงานกากับดูแ ล และ
สาธารณชนอย่างครบถ้วน ยุติธรรม ถูกต้องแม่นยา ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเข้าใจได้
3) ดาเนินการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมาย และกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4) เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบในส่วนนี้ จะต้องรายงานไปยังบริษัทฯ ตามที่กาหนดไว้
ในแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
5) พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือว่า เป็นผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด
ข) ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินทาการทุจริต บีบบังคับขู่เ ข็ญ ยักย้ายถ่ายเท หรือ ชี้นาข้อมูลแก่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในทางที่ผิด เพื่อให้งบการเงินของกลุ่มโนมูระแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็น
จริงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ค) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน หมายถึง พนักงานของกลุ่มโนมูระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการเงิน
ผู้ ค วบคุ ม การท าบั ญ ชี ภาษี หน่ ว ยงานบริ ห ารเงิ น (Treasury) หน่ ว ยงานจั ด การความเสี่ ย ง (Risk
Management) นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor Relations) รวมถึ ง ประธานบริ ห ารของกลุ่ ม (Group CEO)
ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความเสี่ยง (Chief Risk
Officer) ประธานคณะกรรมการผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัท (Chairman of the Disclosure Committee of
the Company) หั ว หน้ า สายงานของแผนกทั้ ง หมด (Division Heads) หั ว หน้ า สายงานของทุ ก ธุ ร กิ จ
(Business Division Heads) หั ว หน้ า สายงานธุ ร กิ จ (Business Line Heads) หั ว หน้ า สายงานระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของทุกธุรกิจ (Business Infrastructure Division Heads) และหัวหน้าภูมิภาคของกลุ่ม
โนมูระ (Regional Heads of Nomura Group)
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19.

กำรแก้ไขและกำรยกเว้น

บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไขข้อความ หรือการยกเว้นใดๆ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ หากพนักงานพบว่า ข้อกาหนดใดในจรรยาบรรณฉบับนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง
พนักงานต้องแจ้งต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีต่อไป
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นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส
(Whistleblowing Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย
และข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถรายงานการกระทาใดๆ ที่เชื่อได้ ว่าอาจขัดต่อข้อกาหนดของ
กฎหมาย และมาตรฐานการให้ข้อมูล

2.

เพื่อเป็นช่องทางที่ปลอดภัยสาหรับพนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือบุคคลภายนอก และสามารถให้บุคคล
ดังกล่าวเข้าถึงได้อย่างมั่นใจเมื่อต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน
และการคอร์รัปชัน

ขอบเขตของกำรแจ้งเบำะแส
1.
2.
3.
4.
5.

พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รัปชัน และการติดสินบน
การฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ
การดาเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัทฯ หรือระเบียบข้อบังคับของทางการ
พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสาคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
การกระทาใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม

แนวทำงปฏิบัติ
•

พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่าย
ตามข้อมูลข้างต้น สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้
สามารถดาเนินการสอบสวน ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะแสดงตัวตน หรือไม่แสดง
ตัวตนก็ได้ และส่งไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรอำนวยกำร /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำกับดูแล / ผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน /
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล / ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ฝ่ำยกำกับดูแล
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15–17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 66 (0) 2081 2860-5, 2858
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•

บริษัทฯ จะดาเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้า ง หรือกระทาการอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรม
ต่อผู้แจ้งเบาะแส และจะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทานั้นจะ
ทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และหากเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาและ
สอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส
ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม

•

ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทาที่ตั้งใจให้เกิดความ
เสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ
บริษัทฯ หากเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก ซึ่งทาให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณา
ดาเนินคดีตามกฎหมาย

•

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระของเรื่อง
ที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้
แจ้งเบาะแสทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล

•

ผู้รับแจ้งเบาะแสจะพิจารณาเรื่องที่แจ้งว่าจาเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคานึงถึงหลักความยุติธรรม เที่ยง
ธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ หากผู้แจ้งเบาะแสไม่แสดงตัวตน ผู้รับแจ้ง
เบาะแสจะไม่สามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้

•

ในกรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารสอบสวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง ผู้ รั บ แจ้ ง เบาะแสจะรายงานเบาะ แสดั ง กล่ า วต่ อ คณะ
กรรมการบริหารบริษัทฯ เพื่อทาการพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะทางาน
สอบสวนในกรณีที่เห็นว่ามีความจาเป็น ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องไม่อยู่ในคณะทางานสอบสวนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้
ถูกกล่าวหาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ผูร้ ับแจ้งเบาะแสจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแทน

•

คณะทางานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสทราบ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจ้งแบบไม่แสดง
ตัวตน จะทาให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้

•

ในกรณีที่ ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษั ทฯ จะกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ให้ ทั น ท่ ว งที และหากจ าเป็ น บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การลงโทษกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ด าเนิ น การรายงาน
ให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องทราบ

•

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น / สิ่งที่ตรวจพบ / ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสาร
ความลับที่เลขานุการบริษัทฯ
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(Risk Management Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
1.

วัตถุประสงค์
1.1 นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง (“นโยบาย”) ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ระบุ บ ทบาทหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) เพื่อเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (“BoD”) โดยคณะกรรมการบริหาร (“BoED”) ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร นโยบายฉบับนี้เป็นแนวทางใน
การด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
1.2 คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ในนามของคณะกรรมการบริหารเพื่อ บริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้ง
บริษัทฯ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
ความเสี่ยงจะพิจารณาจากกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ
1.3 จุดมุ่งหมายของการกาหนดนโยบายพื้นฐานและกระบวนการควบคุมการบริหารความเสี่ ยงของบริษัทฯ
เพื่อ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเงินและเพิ่มคุณค่าของบริษัทฯ ผ่านการบริหารความเสี่ยงด้า นการ
ปฏิบัติงาน
1.4 การบริหารความเสี่ยง มีความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมี ผลกระทบต่อความสาเร็จขององค์กรโดยรวม การ
บริหารความเสี่ยงที่ดีจะต้องให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมเพื่อ
ลดปั ญ หาและหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ความเสี ย หายหรื อ ความสู ญ เสี ย ให้ กั บ องค์ ก ร อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางด้านการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสียหาย
ทางด้านชื่อเสียง การเงิน การทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อเพิ่มคุณค่าของบริษัทฯ ผ่านการบริหารความเสี่ยง

2.

กำรแต่งตั้งและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
2.1 คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ (“กรรมการ”)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมในที่
ประชุ ม เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย งและการจั ด การความเสี่ ย ง ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม
2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
และรักษาความเป็นอิสระในการบริหารความเสี่ยงออกจากฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้
2.3.1 จัดตั้ง กาหนดและทบทวน นโยบายการบริหารความเสี่ยง
2.3.2 จัดตั้งและดาเนินการให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2.3.3 ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการบริหารความเสี่ยง
2.3.4 ทบทวนและพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้วย
ตนเอง (RCSA) และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2.3.5 ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
2.3.6 ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
2.3.7 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
2.4 บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นได้
โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้เข้ าร่วมประชุม (ตามคานิยามในหัวข้ อที่ 4: ประธานในที่
ประชุม)
2.5 สมาชิ ก ของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ ผู้ อ านวยการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอความคิดเห็นได้
3.

กำรเรียกประชุม
3.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ
3.2 ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทาหน้าที่
เรียกประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้

4.

ประธำนในที่ประชุม
4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงต้องทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานคณะกรรมการ”)
4.2 ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้
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5.

กำรประชุมคณะกรรมกำร
5.1 การประชุมสามัญถูกกาหนดให้จัดขึ้นปีละสองครั้ง แต่อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้เมื่อมีความจาเป็น
5.2 ในกรณีที่มีความจาเป็น การประชุมของคณะกรรมการอาจจัดให้มีขึ้นในหลายสถานที่ได้ โดยการประชุม
ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นที่ใกล้เคียงกัน

6.

วำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุม
6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับแจ้งวาระการประชุมรวมทั้งได้รับเอกสารสาหรับการประชุมก่อนล่วงหน้ า
เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้

7.

กำรลงมติ
7.1 มติในที่ประชุมต้องมาจากการลงคะแนนเสียงของกรรมการส่วนมากในที่ประชุม
7.2 มติในที่ประชุมในข้อ 7.1 จะไม่สามารถยอมรับได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อยหนึ่งคน
7.3 กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องลงมติ จะต้องลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ
7.4 มติในที่ประชุมในข้อ 7.1 อาจจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

8.

เรื่องที่พิจำรณำ
8.1 ในการประชุมของคณะกรรมการ จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
8.1.1 ประเด็ น ที่ ส าคั ญ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการตลาด กฎหมาย สิ น เชื่ อ การ
ปฏิบัติงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งจาเป็นต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่
8.1.2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การเปลี่ ยนแปลง และการยกเลิกนโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยง
8.1.3 ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประธานคณะกรรมการเห็นว่า
มีความจาเป็น
8.2 พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองเป็นหลักสาคัญในการบริหารความเสี่ยงและต้องจัดการกับความ
เสีย่ งที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
8.3 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยมีการประเมิน และจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงาน
อย่างเหมาะสม
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9.

คำนิยำม
9.1 ควำมเสี่ยง (Risk) ของบริษัทฯ ถูกนิยามไว้ ดังนี้
9.1.1 ความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อเงินทุนของบริษัทฯ
9.1.2 การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากบริษัทฯ ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือจาก
สภาวะตลาดที่ถดถอย
9.1.3 การที่รายรับไม่ครอบคลุมรายจ่าย เนื่องจากการถดถอยของความสามารถในการแข่งขันหรือ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจลดลง
9.1.4 ความเสียหายทางด้านชื่อเสียงและการเงินของบริษัทจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งนาไปสู่การ
ผิดกฎเกณฑ์ของทางการ
9.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการ
ดาเนินงานหลักที่กาหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
9.2.1 ปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ปัจจัยเสี่ยง ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น
9.2.2 ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
9.3 ประเภทควำมเสี่ยง (Risk Category)
9.3.1 ความเสี่ ย งเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) คื อ ความเสี่ ย งจากการก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ แผน
ด าเนิ น งาน และการน าไปปฏิ บั ติ ไ ม่ เ หมาะสม หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย ภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดารงอยู่ของกิจการ เช่น
กาหนดกลยุทธ์ ผิดพลาดไม่ สอดคล้องกับวิ สัย ทัศน์ข องบริษั ทฯ กิจกรรมตามแผนกลยุ ท ธ์ ไ ม่
สามารถนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ขาดการพัฒนาให้ทัน
ต่อสถานการณ์จนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
9.3.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
ชาระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้
หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
9.3.3 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) คือ โอกาสที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกัน
ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใด
หลักทรัพย์หนึ่ง การให้สินเชื่อนอกเหนือจากนโยบาย เจ้าหน้าที่สินเชื่อขาดประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์วงเงินสินเชื่อ เป็นต้น
9.3.4 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) คือ ความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ ที่ค าดการณ์ หรือไม่คาดการณ์ อันเนื่องมาจากการนาเทคโนโลยีม าใช้ โ ดยมี
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ผลกระทบถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุน และ
รายได้ของบริษัทฯ เช่น บุคคลที่ไม่มีอานาจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทาลาย
หรือเปิดเผยข้อมูลได้
9.3.5 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกากั บดูแ ล
กิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการดาเนินงานและเงินกองทุน
ของบริษัทฯ เช่น การทุจริต การให้สินบนและคอร์รัปชันของพนักงาน ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย การจลาจล การก่อวินาศภัย เป็นต้น
9.3.6 ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงิ นตลาดทุ น ที่ มี
ผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น มูลค่าการซื้อขายในตลาดลดลง
ส่งผลต่อค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
9.3.7 ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ (Compliance Risk) เช่ น ความเสี่ ย งต่ อ การถู ก
ฟ้องร้อง หรือถูกเปรียบเทียบปรับโดยทางการ
9.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์
เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
9.4.1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
9.4.2 ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
9.4.3 ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบ
ของแต่ ล ะปั จ จั ย เสี่ ย ง แบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดั บ คื อ ความเสี่ ย งสู ง มาก (High) ความเสี่ ย งสู ง
(Medium/High) ความเสี่ยงปานกลาง (Medium) ความเสี่ยงต่า (Low/Medium) และความเสี่ยง
ต่ามาก (Low)
9.5 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกาหนดนโยบาย โครงสร้าง และ กระบวนการ
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรนาไปปฏิบัติในการกาหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้ง
องค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกาหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดาเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความ
เสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk
Tolerance)
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การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง เพื่อให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงาน
จะต้องมีการติดตามผลระหว่างดาเนินการตามแผนและทาการสอบทานว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมี
ประสิทธิภาพดีให้คงดาเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้มีความ
เพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
นอกจากนี้ ควรกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาว่าความ
เสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่
10.

กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง
และเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงสาหรับองค์การของคณะกรรมการ COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) หรือ COSO-ERM ซึ่งประกอบด้วย
8 องค์ประกอบ ดังนี้
10.1 สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สาคัญใน
การกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพื้นฐานสาคัญในการกาหนดทิศทางของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการดาเนินงานที่ชัดเจนขึ้น
เมื่อพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร
ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ ปรัชญาการ
บริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ งทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.2 กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ ย งให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละความเสี่ ย งที่ อ งค์ ก รยอมรั บ ได้ เพื่ อ
วางเป้ า หมายในการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รได้ อ ย่ า งชั ด เจนและเหมาะสม โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์ควรครอบคลุ มวัต ถุป ระสงค์ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) วัตถุประสงค์ด้า นการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Operations Objectives) วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการรายงาน ( Reporting Objectives)
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)
10.3 กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้ง
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic
Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
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10.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรง ของ
ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่นามาพิจารณา ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในการกาหนดระยะเวลา
ที่ใช้ในการพิจารณา ไม่ควรละเลยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวและผลกระทบ (Impact) เป็นการ
พิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน เช่น การลดลงของรายได้ และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ด้านกลยุทธ์
การดาเนิน งานที่ไ ม่บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก ร หรือ ด้า นทรัพ ยากรบุค คล การลาออกพนัก งาน
การสูญเสียพนักงานในตาแหน่งที่สาคัญ เป็นต้น
10.5 กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดาเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุความ
เสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนาความเสี่ยงไปดาเนินการเพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วย
วิธีจัดการควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมที่ สุ ด และคุ้ ม ค่ า กั บ การลงทุ น การตอบสนองต่ อ ความเสี่ ยง
แ บ่ ง เ ป็ น 4 ประการ ได้ แ ก่ การยอมรั บ (Accept) การลด (Reduce) การหลี ก เลี่ ย ง/การยกเลิ ก
(Avoid/Terminate) และการโอนความเสี่ยง (Transfer) ผู้บริหารอาจทาการพิจารณาปัจจัยในการกาหนด
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงโดยการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดจากการดาเนินการตามกลยุท ธ์
การจัดการความเสี่ยงหรือการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการดาเนินการตามกลยุทธ์การจัดการ
ความเสี่ยง หรือการประเมินความเป็นไปได้ที่จะประสบความสาเร็จในการจัดการความเสี่ยง
10.6 กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทาให้การ
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์ ก รยอมรั บ ได้ ทั้ ง นี้ การควบคุ ม แบ่ ง ออกเป็ นการควบคุ ม แบบป้ อ งกั น (Preventive Control) การ
ควบคุมแบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) และการควบคุม
แบบส่งเสริม (Directive Control)
10.7 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication) องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและ
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปพิจารณาดาเนินการบริหารความ
เสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกาหนด
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม มีความหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ซึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายรวมถึงข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงานใน
ด้านอื่นๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กร
การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดทาไว้แล้วส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับหรือมีไว้พร้อมสาหรับผู้ที่ควรใช้
สารสนเทศนั้นเพื่อให้ ผู้ที่ไ ด้ รับใช้ข้ อมู ล ดัง กล่ าวให้ เกิ ดประโยชน์ใ นการตัด สิน ใจด้านต่างๆ และเพื่ อ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจตลอดจนมี ก ารดาเนิน งานตามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยระบบการสื่ อ สารต้อ ง
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ประกอบด้วยการสื่อสารภายในองค์กรและระบบการสื่อสารภายนอกองค์กร ทั้งนี้ องค์กรจะต้องมีการ
สื่อสารเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีความตระหนัก และเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
สื่อสารเป็นระยะๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
10.8 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยน โดยกาหนดข้อมูล
ที่ต้องติดตามและความถี่ในการสอบทาน และควรกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้า อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความเสี่ยง
และการจั ด การต่ อ ความเสี่ ย งอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา การจั ด การต่ อ ความเสี่ ย งที่ เ คยมี
ประสิทธิผล อาจเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลง หรือไม่
ควรดาเนินการต่อไป หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์หรือกระบวนการต่างๆ ดังนั้น ผู้บริหาร
ควรประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ
11.

กำรรำยงำน
11.1 คณะกรรมการจะต้องทาการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
11.2 คณะกรรมการต้องตรวจสอบประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และทาการทบทวน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
11.3 คณะกรรมการต้ อ งรายงานและให้ข้ อเสนอแนะส าหรั บการปรั บปรุ งความเสี่ ย งที่ย อมรั บ ได้ ต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

12.

รำยงำนกำรประชุม
12.1 เลขานุการต้องบันทึกสาระสาคัญในการประชุม รวมถึงผลสรุป โดยจัดทาเป็นรายงานการประชุม และ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงนามในรายงานการประชุมดังกล่าว
12.2 รายงานการประชุมจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเวลาห้าปี

13.

กำรเปลี่ยนแปลงและกำรยกเลิก
13.1 การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกนโยบายฉบับนี้ต้องได้รับการลงมติจากคณะกรรมการบริหาร
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นโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรคอร์รัปชัน
(Anti – Bribery and Corruption Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
1.

ภำพรวม (Overview)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต” (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ด้วยเจตนารมณ์
ที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และไม่กระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบนหรือ
การคอร์รัปชัน บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการเสนอ รับ หรือจัดเตรียมสินบนในนามของบริษัทฯ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม กับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นๆ พนักงานของบริษัทฯ พึงระลึกเสมอว่าข้อเสนอ
หรือสิ่งจูงใจใดๆ (ไม่จาเป็นต้องอยู่ในรู ปแบบของตัวเงิน) เพื่อให้กระทาการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ อาจถือได้ว่าเป็นการให้และ
รับสินบน สาหรับการให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองที่พนักงานให้แก่ลูกค้ า ลูกค้าในอนาคต ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
(vendor) หรือที่ปรึกษานั้น ถึงแม้จะพิจารณาว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย ในหลายๆ เขตอานาจรัฐ แต่ก็อาจเป็นการให้หรือรับ
สินบนหรือเป็นการจูงใจได้หากเป็นการให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่ามากเกินสมควรแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
และ/หรือ เป็นการเสนอของขวัญหรือเลี้ยงรับรองให้ ก่อนยื่นทาคาเสนอราคาหรือประมูลเพื่อโอกาสทางการค้าหรือ
ประโยชน์ทางธุรกิจ ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้กาหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน” ขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึง
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ยึดมั่นในการกาจัดพฤติกรรมการให้และรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส
และมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน
และการคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ
2.

นโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรคอร์รัปชัน (Anti–Bribery and Corruption Policy)

ห้ามพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง สร้างพันธะ รับ หรือให้การสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในสถานประกอบการของบริษัทฯ ทุกพื้นที่ เว้นแต่เป็นการกระทาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ วัฒนธรรมท้องถิ่น และจารีตทางการค้า
บริษัทฯ ได้กาหนด“คานิยาม” “หน้าที่และความรับผิดชอบ” และ “แนวทางการปฏิบัติ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน รวมถึงตัวแทนที่กระทาการในนามของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบการกระทาใดๆ ที่เป็น
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การละเมิดฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษ ตามแนวทาง
ที่กาหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน (Rule of Employment) ของบริษัทฯ
3.

คำนิยำม (Definition)

กำรคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจหน้าที่ หรือตาแหน่งโดยมิชอบ ซึ่งส่งผลให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้รับผลประโยชน์หรือมีข้อได้เปรียบเหนือบุคคลหรือองค์กรอื่น
สินบน (Bribe) หมายถึง ข้อเสนอ คามั่นสัญญา ค่าตอบแทน การจัดเตรียมค่าตอบแทน การให้ หรือการรับสิ่งที่มี
มูลค่าโดยเจตนา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังหรือจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงบุคคล
หรือหน่วยงานอื่นใด เพื่อให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนและขัดต่อหน้าที่ทางราชการ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือขัดต่อสัญญา หรือภาระผูกพันอื่นใด
กำรให้ แ ละรั บ สิ น บน (Bribery) หมายถึ ง การเสนอ การให้ การรั บ การเรี ย กร้ อ ง หรื อ การจั ด เตรี ย มให้
การให้หรือการรับสิ่งที่มีมูลค่า ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังหรือจากบุคคลใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวจูงใจ
ให้บุคคลนั้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ตามสัญญา หรือตามที่ได้รับมอบหมายใดๆ ซึ่งเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดข้อได้เปรียบโดยมิชอบ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้คามั่นสัญญา หรือการได้รับมอบหมายให้
เสนอ หรือให้ สิ่งที่มีมูลค่าใดๆ ในทุกกรณี
สิง่ ที่มีมูลค่ำ (Anything of value) หมายถึง ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือรูปแบบอื่นใด ที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้รับ ได้แ ก่ เงิน เงินกู้ ค่า ธรรมเนียม หุ้น สิทธิตามสัญญา ดอกเบี้ย อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การให้ของขวัญ การเลี้ยงอาหาร การเลี้ยงรับรอง การช่วยเหลือ
หรือบริจาคตามคาแนะนาหรือแนวทางของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลต่างๆ การท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การให้ส่วนลด การได้รับการปฏิบัติ เป็นกรณีพิเศษหรือการได้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงโอกาส
ทางธุรกิจ สินค้า หรือบริการที่ไม่มีเหตุอันควรทางการค้า รวมถึงการจูงใจอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม สิ่งที่มีมูลค่ายังหมายถึง
ข้อเสนอในการจ้างงานตามคาแนะนาหรือแนวทางของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ
พนักงำนของบริษัทฯ (CNS employee) หรือพนักงำน (Employee) หมายถึง พนัก งานที่ไ ด้รับ เงิน เดือ น
กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนที่กระทาการในนามของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนหรือไม่ได้รับเงินเดือน) บุคคลที่
ปฏิบัติง านตามสัญ ญาระยะสั้น หรือ ระยะยาวกับ บริษัท ฯ หรือ บุค คลที่อ ยู่ร ะหว่า งการยืม ตัว หรือ โอนย้า ยมาจาก
บริษัทอื่น รวมไปถึงผู้เข้ารับการฝึกงาน
เจ้ำหน้ำที่รัฐ (Public Official) ได้แก่
•

บุคคลที่ดารงตาแหน่งและมีอานาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ ไม่ว่าจะได้รับ
ตาแหน่งมาจากการแต่งตั้งหรือการเลือ กตั้ง จะปฏิบัติหน้าที่ถาวรหรือชั่วคราว จะได้รับค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ มิได้คานึงถึงความอาวุโสของบุคคล

•

บุคคลที่ปฏิบัติงานราชการให้กับประเทศ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

•

เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนขององค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ หรือ
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•

สมาชิกของราชวงศ์ (ทั้งที่มีและไม่มีอานาจปกครอง) รวมถึงสุลต่านหรือราชอาณาจักร

องค์กรภำครัฐระหว่ำงประเทศ (Public international organization) หมายถึง องค์กรที่มีสมาชิกใดสมาชิก
หนึ่ง ดังต่อไปนี้:
• ประเทศหรือเขตการปกครอง
• รัฐบาลของประเทศหรือเขตการปกครอง
• องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศอื่นๆ หรือ
• สมาชิกที่กล่าวข้างต้นรวมเข้าด้วยกัน
นโยบายนี้ได้กาหนดนิยามของคาว่า “ภำครัฐ” ไว้ดังต่อไปนี้ โดยพนักงานของภาครัฐจะถือเป็น “เจ้าหน้าที่รัฐ”
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 100%
• กระทรวง คณะกรรมการที่จัดตั้งตามกฎหมาย ตัวแทนหรือหน่วยงานในสังกัด
• องค์กรเหนือรัฐ (เช่น ธนาคารกลาง หน่วยงานกากับดูแล ตลาดหลักทรัพย์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
สหประชาชาติ ธนาคารโลก) และ
• หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่ทาหน้าที่ในนามของประเทศหรือเขตการปกครองต่างๆ
•

ถึงแม้ว่าบุคคลใดจะเกษียณอายุ ลาออก หรือถูกปลดจากตาแหน่งหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หากบุคคลดังกล่าว
ยังคงมีอิทธิพลจากตาแหน่งนั้นๆ ก็จะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด้วยว่าบุคคลดังกล่าวหรือสมาชิกใน
ครอบครัวยังมีอิทธิพลหรือความเกี่ยวโยงทางการเมืองหรือไม่
4.

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (Duties and Responsibilities)
1.

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย
ต่อ ต้า นการให้แ ละรับสินบนและการคอร์รัปชัน และมอบหมายอานาจหน้าที่แ ละความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงตัวแทนที่กระทาการในนามของบริษัทฯ เพื่อให้
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น คณะกรรมการตรวจสอบจะช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารควบคุ ม ภายในที่
เหมาะสม การกากับดูแลกิจการที่ดี (บรรษัทภิบาล) และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน

3.

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันอย่าง
ถูกต้อง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรับผิดชอบในการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และ
ทบทวนขั้นตอนการปฏิ บัติงานและแนวทางปฏิบัติเป็นระยะ รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาผลการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

4.

พนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี การกระทาใดๆ ที่ถือได้ว่าเป็นการละเมิดฝ่าฝืน
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นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับพิจารณาโทษตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับการทางาน
5.

5.

พนักงานจะต้องไม่ละเลยเพิกเฉยที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการคอร์รัปชันหรือการกระทาที่เข้าข่าย
การคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)

กำรใช้บริกำรบุคคลภำยนอก: ตัวกลำงและตัวแทน (Use of Third Parties: Intermediaries and Agents)

บริษัทฯ จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการคัดเลือกและติดต่อตัวกลางหรือตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นการ
ริเริ่มธุรกิจใหม่ หรือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อเท็จจริง (due diligence) เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนอย่างเหมาะสม ก่อนขออนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูงและก่อนทาสัญญาหรือข้อตกลงกับบุคคลภายนอก
5.1

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Procedures)
ฝ่ า ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งด าเนิ น การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอกอย่ า ง
เหมาะสมในกรณีดังกล่าวข้างต้น ระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบอาจขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หน่วยงาน และ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฎหมายจะทาการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นก่อนการทาสัญญาหรือเข้า
ร่ ว มท าข้ อ ตกลงกั บ บุ ค คลภายนอกนั้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ ไว้ ว างใจได้ ว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ปราศจากข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน

5.2

กำรยอมรับข้อตกลงของบุคคลภำยนอก (Agreement by the Third Party)
การด าเนิ น การใดๆ กั บ บุ ค คลภายนอกดั ง กล่ า ว จะต้ อ งมี ก ารท าข้ อ ตกลงเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรว่ า
บุคคลภายนอกจะไม่มีส่วนร่วมในการให้และรับสินบนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งโดยปกติจะมีการระบุ
ข้อความไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

6.

ค่ำอำนวยควำมสะดวก (Facilitation payments)

การจ่ า ยค่ า อ านวยความสะดวก หมายถึ ง การจ่ า ยเงิ น จ านวนเล็ ก น้ อ ย (ซึ่ ง ในบางเขตอ านาจรั ฐ มั ก ให้แ ก่
เจ้าหน้าที่รัฐ) เพื่อให้ดาเนินงานธุรการ/กิจวัตรบางประเภทให้สาเร็จลุล่วง เช่น การอนุญาตการตรวจลงตรา (visa)
บริษัทฯ ห้ามการจ่ายค่าอานวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทาโดยตรงโดยพนักงานหรือ
ทางอ้อมโดยบุคคลภายนอกที่กระทาการแทนบริษัทฯ หรือพนักงาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการจ่ายค่าอานวยความ
สะดวกโดยมิได้มีเจตนาอันเนื่องมาจากการปฏิ บัติหน้าที่โดยปกติ หรือในกรณีที่พนักงานอยู่ในสภาวะถูกคุกคามหรือมี
ความจาเป็นต้องจ่ายค่าอานวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยของตนเองนั้น พนักงานควรรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว
ให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกากับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า เพื่อรับคาแนะนาและแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
7.

กำรให้และรับของขวัญและกำรเลี้ยงรับรอง (Gifts and Entertainment)

นโยบายการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gifts and Entertainment Policy) ของบริษัทฯ ได้ระบุ
ข้อกาหนดในการให้และรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองลูกค้า รวมถึงแนวทางในกรณีที่เกินจากวงเงินที่กาหนดต้องขอ
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อนุมัติและปฏิบัติตามนโยบายการอนุมัติค่าใช้จ่าย (Expense Payment Authorization Policy) ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้
หากเป็นการให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่รัฐหรืออดีตเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารก่อนในทุกกรณี
8.

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล (Charitable and Philanthropic Donations)

การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระทาได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการบริจาคเพื่อการกุศลหรือลักษณะ
อื่นใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงในการให้และรับสินบน หรือเป็นการโอนสิ่งที่ มีมูลค่าให้
หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใด
9.

กำรบริจำคทำงกำรเมือง (Political Donations)

พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางการเมืองได้ในนามส่วนบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางองค์กร
สนับสนุนพรรคการเมืองหรือคณะทางานทางการเมืองอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ห้าม
การบริจาคเพื่อพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเพื่ อให้ได้รับหรือรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือข้อ
ได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ พนักงาน หรือบุคคลอื่นใดรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ในทุกกรณี
10.

กำรจัดซื้อจัดหำ (Procurement)

ห้ามบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เชิญชวน เสนอ จ่ายหรือรับ หรือจัดเตรี ยมการจ่ายสินบนในรูปแบบต่างๆ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการทาธุรกรรมหรือการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา หากบริษัทฯ จัด
ให้มีการเสนอราคาสาหรับสินค้าและ/หรือบริการจากผู้จัดซื้อจัดหา (Supplier) ภายนอก (ทั้งที่มีการแข่งขันและไม่ได้
แข่งขัน) บริษัทฯ ไม่ยินยอมให้มีการให้และรับสินบน การสมรู้ร่วมคิด หรือการคอร์รัปชันไม่ว่ารูปแบบใดเพื่อให้ได้มาหรือ
รักษาธุรกิจจากการเสนอราคานั้น บริษัทฯ ไม่รับพิจารณาผู้จัดซื้อจัดหา (Supplier) ผลิตภัณฑ์หรือบริการรายที่กรรโชก
สินบนจากบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
11.

ควำมเสี่ยงของลูกค้ำ (Client Risk)

ลูกค้าบางรายอาจได้รับการพิจารณาจัดกลุ่มในระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น จากการที่บริษัทฯ มีการตรวจสอบ
เพื่ อทราบข้ อ เท็จจริง (due diligence) หรือ ขยายการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงอย่างเข้ มข้ น (enhanced due
diligence) (ไม่ว่ า จะเป็น การเริ่ ม ความสั ม พั นธ์ ห รือ เป็ น การทบทวนข้ อ มู ลอย่ างต่อ เนื่อง) การตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าดังกล่าว อาจรวมถึงการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลในแง่ลบของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ที่เชื่อถือได้ โดยอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาที่เข้ าข่ายการคอร์รัปชัน หรือชี้ให้เห็นว่ามีการฟ้องร้องหรือ
การดาเนินการจากองค์กรที่ใช้บังคับกฎหมายหรือหน่วยงานทางการในเรื่องดังกล่าว
หากมีการตรวจพบข้อมูลดังกล่าวในขณะที่อยู่ระหว่างดาเนินการเปิดบัญชี บริษัทฯ จะปฏิเสธการทาธุรกรรมหรือ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ลูกค้านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบข้อมูลในระหว่างการทบทวนข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง ประเด็นดังกล่าวควรนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Committee: AMLC) เพื่อพิจารณาดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
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11.1 ควำมเสี่ยงจำกบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง (Politically Exposed Person Risk: PEP Risk)
บริษัทฯ มีขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer : KYC) โดยให้ลูกค้าระบุว่าลูกค้าหรือ
ตัวการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เป็นหรือเคยเป็น “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)” หรือไม่ ความสัมพันธ์
กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองทาให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บุคคลที่ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวอาจใช้อานาจและอิทธิพลของตนในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือครอบครัว และ/หรือ
ผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิด บุคคลดังกล่าวยังอาจใช้ครอบครัวหรือผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดในการปกปิดเงินหรือทรัพย์สินที่
ได้มาอย่างผิดปกติจากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ หรือจากการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองถือเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งท่าน
ต้องพิจารณาอนุมัติในการทาธุรกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องให้ความสนใจกับลูกค้ากลุ่มนี้เป็นพิเศษเพื่อให้การ
เคลื่อนไหวทางบัญชีใดๆ สอดคล้องกับการทาธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือธุรกรรมที่สามารถคาดการณ์ได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลลูกค้าและตัวการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่
11.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรทำธุรกรรม (Transaction Risk)
บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงิน มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจใช้บริ ษัทฯ เป็นช่องทางในการ
กระทาผิดหรือการคอร์รัปชัน ตัวอย่างเช่น (1) ลูกค้าสั่งการหรือสะสมเงินทุนผ่านบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจ่ายสินบน
(2) ลูกค้าอาจรับสินบนมาและนามาฝากไว้กับบริษัทฯ (3) การฟอกเงินสินบนผ่านบัญชีบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่
บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านี้ จึงอาจเป็นไปได้ที่บริษัทฯ ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างบัญชี
และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน กับบัญชีและธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักการประกอบ
ธุรกิจ
บริษัทฯ มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบและระบุธุรกรรมหรือกิจกรรมต้ องสงสัย
และสามารถรายงานทันทีที่ตรวจพบเรื่องดังกล่าว ผู้ตรวจพบมีหน้าที่ต้องส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
นั้นให้ AMLC พิจารณาทบทวนและตรวจสอบ ในกรณีที่ AMLC มีข้อสรุปให้แจ้งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย บริษัทฯ จะแจ้งรายงานไปยังสานักงานป.ป.ง. ภายใน 7 วัน
12.

พนักงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ ลูกค้ำ หรือพนักงำนของบริษัทฯ (Employees Connected
to Public Officials, Clients or CNS Employees)

บริษัทฯ ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจากัดในการว่าจ้างสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า หรือ
พนักงาน เป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรให้ความสนใจกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างรอบคอบ (เพื่อ
ประโยชน์บุคคลนั้นและประโยชน์ของบริษัทฯ) เพื่อป้องกันการชักนาให้เกิดการคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือความไม่เหมาะสมอื่นๆ ในการจ้างงาน ทั้งนี้ ให้รวมถึงการว่าจ้างพนักงานประจา โครงการเกี่ยวกับการศึกษา การ
ฝึกงาน การจ้างงานชั่วคราว หรือกรณีอื่นๆ
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13.

กำรจัดทำบัญชีและกำรบันทึกบัญชี (Books and Records)

พนักงานต้องมั่นใจว่า การจัดทาบัญชีแ ละการบันทึกบัญชีข องบริษัทฯ (รวมถึงการจัดเก็บเอกสารทาง ธุรกิจ
ในทุกรูปแบบ) มีความถูกต้องและสะท้อนความเป็นจริงโดยมีรายละเอียดประกอบอย่างสมเหตุสมผลทุกรายการ รวมถึง
การจาหน่ายทรัพย์สิน บริษัทฯ เปิดเผยและบันทึกการลงทุน หรือทรัพย์สินทุกกรณี
14.

แนวทำงปฏิบัติ (Guidelines)
1.

การดาเนินการใดๆ ภายใต้นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน ต้องเป็นไปตามแนวทาง
ที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับพนักงาน (Compliance Manual For Employees) จรรยาบรรณ
ธุรกิจของกลุ่มโนมูระ (Code of Ethics of Nomura Group) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หลักการกากับ
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) นโยบายการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
และนโยบายการอนุมัติค่าใช้จ่าย รวมถึงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
อื่นใดที่บริษัทฯ อาจกาหนดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.

บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบายเรื่ องการให้แ ละรั บของขวั ญและการเลี้ ยงรั บรอง และนโยบายการอนุ มั ติ
ค่าใช้จ่ายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รับทราบ โดยพนักงานต้องไม่สร้างความสัมพันธ์พิเศษกับลูกค้า
อันจะทาให้ การปฏิ บัติ งานของพนั กงานไม่เป็ นกลางหรือการบริ การแก่ ลู กค้าเกิ ด ความไม่ เสมอภาค
พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญที่มีมูลค่ามากหรือรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า
หรือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

3.

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน
และการคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคคล การอบรมพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้
ผลตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่งพนักงาน

4.

บริ ษั ทฯ จะไม่ ลดต าแหน่ ง ลงโทษ หรื อก่ อให้ เกิ ดผลทางลบต่ อกรรมการบริ ษั ทฯ ผู้ บริ หาร พนั กงาน
ทุกคน รวมไปถึงตัวแทนที่กระทาการแทนบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้
บริ ษั ทฯ สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ โดยบริ ษั ทฯ จะปฏิ บั ติ อย่ างเป็ นธรรมและให้ ความคุ้ มครองบุ ค คล
ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

5.

เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้พบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรง
กับผู้บังคับบัญชาและแจ้งตามช่องทางที่บริษัทฯ กาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส หากผู้บังคับบัญชา
ได้รับการกล่าวหา ให้แจ้งโดยตรงตามช่องทางที่บริษัทฯ กาหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสเช่นเดียวกัน

6.

บริษัทฯ มีการเปิดเผยและสื่อสารนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน ไปยังกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน รวมไปถึงตัวแทนที่กระทาการในนามบริษัทฯ ลูกค้าของบริษัทฯ และสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
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15.

กำรทบทวน (Review)

การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายและภาพลักษณ์ชื่อเสียง
ของบริษัทฯ และพนักงาน กรณีที่พบการเสนอหรือเชิญชวนที่เกี่ยวข้องกับสินบน การกระทาที่ต้องสงสัยว่าเป็นการ
ให้แ ละรับ สิน บน หรือ การกระทาที่มีแ นวโน้ม เป็น การฝ่า ฝืน นโยบายนี้ พนัก งานควรแจ้ง ต่อ ฝ่า ยกฎหมายในทัน ที
เพื่อให้มีการพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบความผิด หรือต้องแจ้งรายงานต่อหน่วยงานทางการหรือ
องค์กรที่ใช้บัง คับ กฎหมายหรือ ไม่ นอกจากนี้ พนักงานยัง สามารถแจ้ง รายงานผ่านช่องทางการแจ้ง เบาะแสทาง
โทรศัพท์ (รายละเอียดตามที่กาหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแส)
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนและแก้ไขนโยบายนี้ตามความจาเป็นเหมาะสม อย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดทางกฎหมาย
16.

กำรปรับปรุงและกำรยกเลิก (Alteration and Abolition)
การปรับปรุงและการยกเลิกนโยบายนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร

17.

กำรฝึกอบรม (Training)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องจัดฝึกอบรมเรื่องการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน
แก่พ นักงานอย่า งสม่าเสมอ บริษัทฯ ต้อ งเก็บการบันทึกการเข้าร่วมอบรมตามข้อ กาหนดใน “การเก็บและรัก ษา
ข้อมูลทางบัญชี ” ของบริษัท ฯ ทั้งนี้ การให้แ ละรับ สิน บนและการคอร์รัป ชัน เป็น เนื้อ หาส่ว นหนึ่งของการฝึก อบรม
พนักงานใหม่และการจัดการอบรมต่อเนื่อง
18.

วันที่ใช้บังคับ (Effective Date)
นโยบายนี้มีผลใช้บังคั บตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง
(Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass
Destruction Financing (AML/CTPF))
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงหน้าที่ จรรยาบรรณ และให้ความสาคัญ
ในการกาหนดนโยบาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (“นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ”)
โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทเป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่
สานักงาน ปปง.และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
บริษัทได้กาหนดคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการรับลูก ค้า การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
ของลูกค้า ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (“คู่มือปฏิบัติงาน”) และมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับ
นโยบายข้างต้น ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม มาตรการในการรับลูกค้า มาตรการในการบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติในการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และกากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ
ปฏิบัติงาน มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากบริษัทในฐานะสถาบันการเงิน ต้องกาหนดให้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง จะต้ อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่บริษัทจะต้องให้ความสาคัญ มุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง มีหน้าที่
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้างต้น บริษัทจึงได้กาหนดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง
การรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และกาหนดหลักปฏิบัติตามกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อันเป็นกระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบมิให้หน่วยงานตน
เป็นแหล่งฟอกเงินหรือแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งสอดคล้องรองรับตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจะทาหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรให้สามารถปฏิบัติตามคู่ มือปฏิบัติงาน ดังกล่าว
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
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2.

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

พนักงานทุกคนในบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้าง
สูง และคู่มือปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนต้องเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินฯ โดยฝ่ายงานต่อไปนี้ เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการ และปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินฯ
2.1 คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารมีบทบาทสาคัญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยการหารือร่วมกับคณะกรรมการ
พิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Committee:
AMLC) เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีการจัดการ และบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ได้อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสาคัญในการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ
ต่างๆ ของบริษัท เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง จัดทานโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ข้อกาหนด และกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และกาหนดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ และคาสั่ง ที่
สอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น ประกาศก าหนด เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
2.2 คณะกรรกรมกำรพิจำรณำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
(Anti-Money Laundering Committee : AMLC)
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการ AMLC ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่มี อ านุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง โดยให้ เ ป็ น ไปตาม Anti-Money Laundering Committee Terms of
Reference
2.3 ฝ่ำยกำกับดูแล
ฝ่ายกากับดูแลจะปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการ AMLC ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ดาเนินงานอย่างสอดคล้อง และเป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ก ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดย
เป็นผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense)
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2.4 ฝ่ำยกฎหมำย
ฝ่ายกฎหมาย เป็นฝ่ายงานที่ให้คาปรึกษา ความเห็น และคาแนะนา ด้านกฎหมาย ข้อกาหนด กฎ ระเบียบ และ
ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และอบรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อพนักงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าว โดยเป็นผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second
Line of Defense)
2.5 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรขำย (Salespersons หรือ Front Office)
ผู้ปฏิบัติงานด้านการขาย เป็นผู้มีส่วนสาคัญในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของบริษัท ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบลาดับแรก (First Line of Defense) เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านการขาย เป็นผู้ทาความรู้จักลูกค้า ตรวจสอบ
เอกสารแสดงตัวตน และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งก่อนการสร้างความสัมพันธ์กับบริษัท และ
ตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้ามีการทาธุรกรรมกับบริษัท
2.6 ฝ่ำยปฏิบัติกำร (Operation Department)
ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารมี บ ทบาทส าคั ญ ในการตรวจสอบ ดู แ ล ธุ ร กรรมของลู ก ค้ า และบุ ค คลที่ ส าม (Third Party
transaction) และ การโอนเงิน (Wire Transfer) ซึ่งเป็นรูปแบบการทาธุรกรรมที่มักถูกใช้ในอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฝ่า ยปฏิบัติการได้จัดทาแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และมีการทบทวนขั้นตอน วิธีการ ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการฟอกเงินฯ อยู่เสมอ
2.7 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเปิดบัญชี (Account Opening Team)
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเปิดบัญชี จะปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระจากผู้ปฏิ บัติงานด้านการขาย เพื่อการทบทวนข้อมูลใน
การทาความรู้จักลูกค้าก่อนการเริ่มความสัมพันธ์กับบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) โดยมี
หน้าที่หลักในการทบทวน และพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงในด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือไม่
2.8 ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการป้องกัน บริหาร และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน ที่อาจเกิดขึ้น
จากธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่ในขั้นตอนการเปิดบัญชี และตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท โดยเป็นผู้รับผิดชอบ
ระดับที่สอง (Second Line of Defense) ในการป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแฟร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
2.9 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Department)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) ทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการ
สอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อกาหนดด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูงที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ และ คู่มือปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน โดยให้อานาจการตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มี การ
แทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอานาจบริหารภายในองค์กร
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3.

นโยบำยกำรรับลูกค้ำ

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

กำรพิสูจน์ทรำบและระบุตัวตนของลูกค้ำ

บริษัทได้กาหนดประเภทลูกค้า รวมถึงประเภทของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและผู้มีอานาจควบคุม โดยให้ลูกค้า
เป็นผู้แจ้งและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและหลักฐานในการระบุตัวตน และ
ดาเนินการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด
5.

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัทกาหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ย งที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้า ยและการแพร่ข ยายอาวุธที่มีอานุภ าพทาลายล้างสูง ที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าตาม
มาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
มาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
5.1 บริษัทกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง เพื่อให้ทราบระดับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการ
แสดงตนให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของลูกค้า
5.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้มข้นมากกว่าปกติ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ หรือลูกค้าที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและการก่อการร้าย และกาหนดวิธีการเฝ้า
ระวังและติดตามการทาธุรกรรมของลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5.3 บริษัทกาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง การทบทวนข้อมูลและข้อเท็จจริงซึ่งต้องทาการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินระดับสูง หากพบ
ข้อเท็จจริงที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง บริษัทจะพิจารณาตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือหากต้องสร้างความสัมพันธ์บริษัท
จะพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง.
5.4 บริษัทกาหนดให้มีมาตรการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินความสัมพันธ์และติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง
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6.

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

บริษัทจัดให้มีการเข้ าถึงฐานข้ อมูลต่า งๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น ข้อมูลของบุคคลผู้กระทาความผิดมูลฐาน หรือผู้กระทาความผิดฐานฟอกเงิน รายชื่อบุคคลที่มี
สถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ รายชื่อของคณะบุคคลซึ่งประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ ง
สหประชาชาติกาหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทาอันเป็นการก่อการร้าย เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.

กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ระบวนการติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของการใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า จนกว่ า ลู ก ค้ า จะยุ ติ
ความสัมพันธ์ ตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด และหากเป็นลูกค้าจรบริษัทจะปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด
รวมถึงลูก ค้าที่ อ ยู่ใ นบัญ ชี รายชื่ อที่ เ ลขาธิ ก าร ปปง. แจ้ง (UN List, Sanction List และอื่นๆ) เพื่อประเมินว่ า ยั ง คง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อาชีพ และแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน
8.

กำรรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ

8.1 บริษัทได้กาหนดให้มีวิธีการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไข
และข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8.2 บริษัทให้ความสาคัญในการพิจารณาเพื่อพัฒนาระบบหรือวิธีการเพื่อช่วยในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอั น
ควรสงสัยทันเวลา และสามารถตรวจสอบพบร่องรอยของธุรกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยได้
8.3 บริษัทได้มีการกาหนดลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างน้อยตามแนวทางปฏิบัติที่สานักงาน ปปง.
และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
8.4 บริษัทจะระมัดระวังไม่ เปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะทาให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทได้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อสานักงาน ปปง.
9.

กำรเก็บรักษำข้อมูล

9.1 บริษัทกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตนหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของลูกค้า
ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดาเนินการแทน ที่ใช้ในการทาความรู้จัก ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า
หรือผู้ดาเนินการแทน และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
9.2 บริษัทกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า อันเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทางการสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกาหนด กฎหมายและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
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10.

กำรจัดทำ คู่มือปฏิบัติงำน และระเบียบ

บริษัทกาหนดให้มี คู่มือปฏิบัติงาน และระเบียบ ที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุ ธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ตามแนวทางปฏิบัติที่สานักงาน ปปง. ประกาศกาหนด โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
11.

กำรจัดอบรมพนักงำน

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจในเรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง
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9.1 กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกาหนด
โดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ จานวน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อบริษัทฯ เช่น
การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
และไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.

กำรประชุมผู้ถือหุ้น

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562
ขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด การปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้
•

บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ราย รวมถึ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ประเภทสถาบั น เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ผู้ถือหุ้น โดยดาเนินการจัดการประชุมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อม
ทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ มีความอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

•

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสานักงานใหญ่ข องบริษัทฯ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดการจัดประชุม
วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละ
วาระ โดยมีเอกสารสาคัญที่บริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562 ดังนี้
(1)
(2)

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2561
ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562 (CNS Convention Center)
หนังสือมอบฉันทะ
รายงานประจาปี 2561

•

บริ ษั ท ฯ เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มเอกสารส าคั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นเวลา 31 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มากกว่าแนวปฏิบัติที่ดีที่กาหนดไว้ 28 วัน

•

บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารกระท าใดๆ อั น เป็ น การละเมิ ด หรื อ ริ ด รอนสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น โดยไม่ จ ากั ด เฉพาะสิ ท ธิ
ที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น อาทิเช่น ไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย และไม่มีการแจกเอกสาร
ที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน รวมถึงไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส าคั ญ โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบล่ ว งหน้ า พร้ อ มทั้ ง ให้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น ในการซั ก ถามคณะกรรมการ
ในที่ประชุม

2.

กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
•

บริษัทฯ ได้นาเทคโนโลยีระบบอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (Smart ID Card Reader) มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทา
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา

•

บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการทุกท่านและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดในสายงาน
การเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งบันทึกผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม ดังนี้


คณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 11 ท่าน (ไม่มีกรรมการที่ลาประชุม)



ประธานคณะกรรมการบริหาร



ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



ประธานคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ
ในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์



ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประธานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ



ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)



ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี (สมุห์บัญชี)



ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด



ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด

•

บริษัทฯ กาหนดให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด ซึ่งมีความอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบ
การรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

•

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละ
วาระการประชุม โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน โดยบริษัทฯ มีการแจ้งผลการลงคะแนน
และจานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมในทันทีก่อนการประชุมใน
วาระถัดไป

•

สาหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่ง
บริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน

•

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามในแต่ละวาระการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมโดยไม่คานึงว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยมีระยะเวลาการประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง

3.

กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนี้
•

เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกการเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือ
ซักถาม คาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง และ
จานวนบัตรเสีย ว่ามีจานวนเท่าใด รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่มีกรรมการที่ลาประชุมในการ
ประชุมครั้งนี้

•

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันทาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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•

โดยในปี 2562 บริ ษั ท ฯ แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง ระบุ ผ ลการลงคะแนนในแต่ ล ะวาระบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.nomuradirect.com) ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ครั้งที่ 1/2562
บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายใน 14 วันตามที่กฎระเบียบกาหนด

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
1.

กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
•

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งกาหนดการประชุมให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น พร้อมแสดงระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุ มผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่
เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นเวลา 31 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดีที่กาหนดไว้
28 วัน

•

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม

•

หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จั ด ท าเป็ น ภาษาอั ง กฤษทั้ ง ฉบั บ และเผยแพร่ พ ร้ อ มกั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

2.

กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
•

บริษัทฯ ดาเนินการประชุ มตามลาดับวาระการประชุมที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระ
การประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการแจก
เอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

•

สาหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน
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3.

กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด และบริษัทฯ ดาเนินการให้มี
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้
•

บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่
ผู้อื่นในทางมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

•

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

•

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกรรมการ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ และของผู้บริหาร รวมถึงคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร
พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทฯ ในระหว่างงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ไว้ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”

4.

กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันลงคะแนนเสียงในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มี
การบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และบริษัทฯ ดาเนินการเกี่ยวกับการมีส่ วนได้
เสียของกรรมการ ดังนี้
•

บริษัทฯ มีนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันทุกปี สาหรับปี 2562 อยู่ระหว่างการ
ทบทวนให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่ อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดย
ก าหนดให้ ก ารท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น จะต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของทางการ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ หากรายการนั้นอยู่ในอานาจที่ฝ่ายจัดการสามารถทาได้ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสานักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน”

•

คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรั พย์ของบริษัทฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบทันทีก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และกาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ยกเว้นกรณีจาเป็นต้องขอให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าร่วมประชุมแต่ยังคงไม่สามารถออกเสียงได้
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หมวดที่ 3 บทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
1.

กำรกำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ดังนี้
•

บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับของกลุ่มโนมูระ
ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) โดยครอบคลุมประเด็นที่สาคัญต่างๆ
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
โอกาสทางธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การ
ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเอกสาร ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคม การ
ยึดถือหลักสิทธิ มนุษยชน ความสัมพันธ์ ที่ดีงามระหว่างประเทศ นโยบายด้านสื่อสาธารณะ การลงทุนของ
พนักงาน การรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม การคุ้มครองผู้รายงานหรือผู้แจ้ง
เบาะแส และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน โดยสามารถดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้
ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ”

•

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

•

บริษัทฯ กาหนดนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com)
และยังกาหนดให้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายนี้ตามความจาเป็นเหมาะสม อย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดทางกฎหมาย โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน”

•

บริษัทฯ กาหนดวิธีปฏิบัติในการดาเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลูกค้าสามารถแจ้ง
ข้อร้องเรียนได้ที่ฝ่ายกากับดูแล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-081-2858-65 หรือแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) อนึ่ง เมื่อลูกค้ามีข้อร้องเรียน ฝ่ายกากับดูแลจะดาเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน โดยหาข้อเท็จจริงและดาเนินการหาข้อยุติรวมถึงติดต่อและรายงานความคืบหน้าของ
การด าเนิ น การให้ ลู ก ค้ า ทราบภายใน 30 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น และรายงานการ
ดาเนินการทุกระยะเวลา 30 วัน จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ และเมื่อได้ข้อยุติ จะแจ้งผลของข้อยุติและการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุติ รวมทั้งหามาตรการใน
การป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

•

บริษัทฯ กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือบุคคลภายนอก
(ผู้แจ้งเบาะแส) แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กาหนด พร้อมทั้ง
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เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
“นโยบายการแจ้งเบาะแส”
•

บริษัทฯ จัดสถานที่ทางานให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่
พนักงาน พร้อมทั้งกาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศใช้ในปี 2561
อย่างไรก็ดี สาหรับปี 2562 นโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านสิ่งแวดล้ อม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทางาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม การปฎิบัติงานของ
พนักงานทุกคนล้วนมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ดังนั้น จึงต้องคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่เสมอ บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในการ
ทางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

•

1.

พนักงานทุกคน ต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็น
สาคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน
สิ้นเปลือง ตลอดจนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.

พนักงานทุกคน ต้องดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทางาน มีการ
รั ก ษาสภาพแวดล้ อ มและปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม่าเสมอ

3.

พนักงานทุกคน มีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน และวิธีการปฏิบัติงาน
ให้ปลอดภัย พนักงานทุกคนจะไม่เพิกเฉยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน โดยจะให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ ว และเต็ม
ความสามารถ รวมทั้งมีส่วนช่วยในการค้นหาสาเหตุและกาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดซ้า

4.

พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางานอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

5.

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง

6.

บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการดาเนินการตามระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทางาน

บริษัทฯ กาหนดนโยบายทางด้านข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมแนวทางดาเนินการตามกฎหมายด้านลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยกาหนดให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และ
กาหนดให้พนักงานห้ามทาซ้าหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์
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•

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

•

บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้


ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึง
การสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มี
ความจาเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่สาคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูรายละเอียดสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “หมวดที่ 1 สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น”



ลูกค้ำ: บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
การสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตลอดจนเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ



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



อุตสำหกรรม: บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และ
ยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน และตามข้อตกลงของสมาชิก และแข่งขันภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย



สัง คม: บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม การทานุบารุงศาสนา การจัดให้มี
แนวทางในการต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด



คู่สัญญำ: บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บริษัทฯ กับคู่สัญญา



เจ้ำหนี้: บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
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2.

ทำงกำรที่ มีอำนำจควบคุมกำรประกอบธุรกิจ: บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อทางการเป็นอย่างดี

กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายและข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์ > เกี่ยวกับ
บริษัท” ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและทั่วถึง พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบายที่สาคัญรวมถึง
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระบนระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ กาหนดให้พนักงานรับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ เป็นประจาทุกปีผ่านระบบ
อินทราเน็ตของบริษัทฯ
บริษัทฯ เปิดเผยรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ในรายงานประจาปี โดย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร”

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในงวด 6 เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามกฎระเบี ย บและข้ อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์ > เกี่ยวกับบริษัท” ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายงานประจาปี
คณะกรรมการและผู้บริหาร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน
นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน
นโยบายการแจ้งเบาะแส
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
การเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
นโยบายบริหารความเสี่ยง
ข้อบังคับบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
งบการเงินรายไตรมาส และคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
งบการเงินประจาปี และคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่สาคัญ
ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ดู แ ลการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ฯ ตอบข้ อ ซั ก ถาม
และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:

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

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามแนวทางที่กาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของ
บริษัทฯ ดังนี้
•
•
•
•
•

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
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•
•
•
•

จานวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินประจาปี และคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
1.

โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นดังนี้

•

บริษัทฯ มีกรรมการจานวน 10 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลายด้าน รวมทั้งธุรกิจหลั กทรัพย์มาเป็น
เวลานาน


แบ่งเป็น กรรมการเพศชายจานวน 8 ท่าน และกรรมการเพศหญิงจานวน 2 ท่าน



ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายในจานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระ
จานวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่าง
อิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่กาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน



สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
แต่ละท่านได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในสายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชีและเลขานุการบริษัทฯ”

•

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

•

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจานวน สัดส่วน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว เหมาะสมกับ
ขนาดกิจการและมีสัดส่วนการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม โดยกรรมการมีพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์
ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า

•

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
บริษัทฯ ดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารด้วย และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
โดยตรงในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด อีกทั้งการตัดสินใจในการบริหารงานสาคัญ
ของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวน 4 ท่าน ซึ่ง
ทุกท่านเป็นกรรมการบริษัทด้วย ไม่ใช่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งมีอานาจตัดสินใจเพียงท่านเดียว ด้วย
เหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ จะกระทาภายใต้มติของคณะ
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กรรมการบริหารเป็นสาคัญ อย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ เป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน กรรมการบริหารแต่ละท่านมีอานาจในการตัดสินใจตามขอบเขตอานาจที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติ
•

ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวม
กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 มีจานวน 3 ท่าน

•

คณะกรรมการบริษัทฯ คานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นสาคัญ จึงกาหนดให้
มีการพิจารณาการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียดรอบคอบ ว่ามีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางในการ
ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือไม่
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดารงตาแหน่งกรรมการเกิน 5 บริษัท
จดทะเบียน และไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของ
บริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง ดังนั้นจานวนและลักษณะธุรกิจที่กรรมการแต่ละท่านดารงตาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

•

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี ยังคงมีความเป็นอิสระ สามารถแสดง
ความเห็นและตัดสินใจได้อย่างอิสระ เป็นกลาง เที่ยงธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นอย่างดี

•

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทาทะเบียนกรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหาร ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของเลขานุการบริษัทฯ
ได้ในหัวข้อ “เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี”
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2.

คณะกรรมกำรชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

•

คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
(ก)

คณะกรรมการบริหาร

(ข)

คณะกรรมการตรวจสอบ

(ค)

คณะกรรมการสินเชื่อ

(ง)

คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

(จ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ฉ)

คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

•

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

•

สามารถดูจานวนครั้งการจัดประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ในหัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ”

•

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผู้ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ


การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหาร และเสนอความเห็ นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้อ นุมัติค่า ตอบแทนของผู้บริหาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร”



การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการ
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.
•

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทฯ กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน โดยสามารถ
ดูรายละเอียดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
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•

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ พั น ธกิ จ วิ สั ย ทั ศ น์ และค่ า นิ ย มหลั ก ของ
บริษัทฯ ซึ่งนาเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร และจัดให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รั บ ทราบแผนการด าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ รายงานปั ญ หา และหารื อ ร่ ว มกั น เพื่อ ก าหนด
แนวทางแก้ ไ ข ผ่ า นการจั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นงานและพนั ก งานเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น รวมถึ ง ผ่ า นระบบ
การสื่อสารภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกในการกากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้
เป็นไปตามแผนงาน

•

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับดูแล
กิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วย
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ซึ่งจะ
นาไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนี้

•



กาหนดนโยบายการกากับดูแ ลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี”



กาหนดนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน”



กาหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในหัวข้อ “นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง”



นาจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระมาใช้กับบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
“จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ”



มอบหมายให้ฝ่ายกากับดูแลมีหน้าที่ ในการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพิจ ารณาเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ อย่ า งรอบคอบ
เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้


กาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน”



กาหนดให้การทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของทางการและจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด



กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยว
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โยงกันตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน

•

•

•



กาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระการพิจารณารายการที่
เกี่ยวโยงกันยกเว้นกรณีจาเป็นต้องขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้ าร่วม
ประชุมแต่ยังคงไม่สามารถออกเสียงได้



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ไม่มีกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลงคะแนนเสียงในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายใน ทั้ ง ด้ า นการควบคุ ม การด าเนิ น งาน
การปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ ดังนี้


มอบหมายให้ ฝ่ า ยตรวจสอบภายในซึ่ ง มี ค วามอิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รวจสอบ มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ
รวมไปถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี



ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทาการประเมินความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน เพื่อกาหนดขอบเขต ระยะเวลา และ
จานวนพนักงานที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ปฏิบัติงานการตรวจสอบโดยเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และนาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้


จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง”



จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ที่ทาหน้าที่กาหนดความเสี่ยงที่สาคัญของฝ่ายงานต่างๆ



จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



ให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น



ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งประจ าปี และข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ พิจารณา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจาปี โดย
สามารถดูรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2561 เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง”

คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือคู่ค้า หรือ
บุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่
กาหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแส”
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นอกจากนี้ สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้
•

รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคลและทั้งคณะประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

•

รับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการให้แ ละรับ
สินบน การทุจริต และคอร์รัปชัน (ABFC) ประจาปี 2561 และผลการประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง (RCSA)
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

•

รั บ ทราบผลการยื น ยั น การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ (Code of Ethics) ของกลุ่ ม โนมู ร ะ เมื่ อ วั น ที่
22 กุมภาพันธ์ 2562

•

รับทราบรายงานการกากับดูแลประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

•

รับทราบผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

4.

กำรประชุมคณะกรรมกำร
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้
•

บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

•

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถ
จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง

•

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริหาร
ร่วมกับกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

•

เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทาหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่ง
ให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล
ก่อนการประชุม

•

กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ ภายในขอบเขตที่กาหนด

•

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนได้

•

หากมีวาระใดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเชิญผู้บริหารของ
ฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทาความรู้จักกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย

•

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก เพื่อชี้แจงและให้ความเห็น
เกี่ยวกับคดีความของบริษัทฯ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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•

ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนาเสนอวาระการประชุมและ
กรรมการสามารถจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทั่วถึงกัน และส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและสร้างสรรค์ในทุกวาระการประชุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแ ลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สู ง สุด
โดยรวมต่อบริษัทฯ

5.

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบริษัทฯ คานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นสาคัญ โดยจัดให้
มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ ง คณะและรายบุ ค คล รวมถึ ง ก าหนดให้ มี ก ารพิ จ ารณา
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาร่วมกัน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางปรับปรุงการทางานในปีต่อไป
บริ ษั ท ฯ มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจ าปี 2562 ของกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ ง คณะ
และรายบุคคล จานวน 6 หัวข้อ ดังนี้
(1)

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ

(2)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(3)

การประชุมคณะกรรมการ

(4)

การทาหน้าที่ของกรรมการ

(5)

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

(6)

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล ประจาปี 2562 จะดาเนินการ
ในช่วงเดือนธันวาคม 2562
6.

ค่ำตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่า ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบในอัต ราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัท
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ โดยพิจารณา
จากความรับผิดชอบในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียง
กับค่าตอบแทนผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจ่ายผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการ
พนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประกันกลุ่ ม (ประกันชีวิต อุบัติเหตุและประกันสุขภาพ) สวัสดิการ
เงินกู้สาหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
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7.

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

•

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและพนั กงานในทุก ระดั บเข้ า อบรมพั ฒนาความรู้กั บวิท ยากรทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีความรู้และความชานาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพนักบัญชี สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดอบรมขึ้นภายในองค์กร โดยมีบุคลากรในฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยาย และยังได้เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมให้กับพนักงาน

•

บริษัทฯ มีน โยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนการอบรม
คณะกรรมการทั้งคณะในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

•

บริษัทฯ กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทา “คู่มือกรรมการ” เพื่อมอบให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิ บั ติห น้า ที่ รวมทั้งจัดให้ มี การสรุปข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บธุ ร กิ จ บริการ นโยบายและขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อช่วยให้กรรมการที่ได้รับแต่ง ตั้งใหม่มีความเข้าใจใน
กิจการของบริษัทฯ ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คู่มือกรรมการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติของกรรมการ การรักษาสิทธิและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ หน้า ที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในระหว่างปีจานวน 1
ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบคู่มือกรรมการ พร้อมทั้งสรุปข้ อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจ บริการ นโยบายและขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว
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9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย
(ก)

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ

(ข)

คณะกรรมการบริหาร

(ค)

คณะกรรมการตรวจสอบ

(ง)

คณะกรรมการสินเชื่อ

(จ)

คณะกรรมการพิ จ ารณารายชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละอั ต รามาร์ จิ้ น เริ่ ม ต้ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ อนุ ญ าตให้ ลู ก ค้ า ซื้ อ ในบั ญ ชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

(ฉ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ช)

คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้

(ก)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจานวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รำยชื่อกรรมกำร
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
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมกำร
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 เป็นกรรมการอิสระซึ่งเป็นการแต่งตั้ง
กรรมการแทน นายนิมิต วงศ์จริยกุล ผู้ซึ่งแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดย
รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 4 เมษายน 2562 และได้
จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่ อวันที่
26 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้งรศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบในวันเดียวกันเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง
รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
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อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัทฯ ตำมหนังสือรับรองของบริษัทฯ
1.
2.
3.
4.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายชินยะ โยโกยาม่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการ 2 ใน 4 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

2.

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ ในการทานิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทฯ

3.

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.

กรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
4.1

มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น

4.2

ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยระบุจานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

บทบาทและอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ
1.

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

2.

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมการประชุมให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

3.

เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.

ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
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กรรมกำรอิสระ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. ที่กาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจานวนไม่น้อย
กว่า 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

(ข)

รำยชื่อกรรมกำร
รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมกำร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมกำรบริหำร

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหาร” โดยคณะกรรมการบริหารทั้งคณะมีอานาจ
สูงสุดในการบริหารจัดการ (ซึ่งแตกต่างจากระบบ CEO ที่มีผู้บริหารสูงสุดเพียงท่านเดียว) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการบริหารจานวน 4 ท่าน มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารท่านใดมี
อานาจสูงสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจานวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

รำยชื่อกรรมกำร
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายชินยะ โยโกยาม่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมกำร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.

มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1

พิจารณากาหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปีของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

1.2

ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนนโยบาย แผนการด าเนิ น งาน กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ

1.3

มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดาเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่
มีอานาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
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1.4

มีอานาจอนุมัติ วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ วงเงิน
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสาหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารที่มีอานาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ

1.5

มีอานาจอนุมัติการเป็นผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ

1.6

กาหนดโครงสร้า งองค์ก รและอานาจการบริหารจั ดการ โดยให้ครอบคลุม รายละเอี ยดการคั ด เลื อ ก
การว่าจ้าง การกาหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของ
บริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการอาวุโสลงไป

1.7

ขาย จาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ รวมถึงการตั้ง
สารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจาหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1.8

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต
มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิ ดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ

1.9

แต่งตั้งหรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อานาจนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือ มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กาหนดขอบเขตที่ชัดเจน

2.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ค)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ง

ประเภทกรรมกำร

1. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวนภาลัย สันติเวส ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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อนึ่ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีและสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ ดังนี้
ปี
ตำแหน่ง
26 เมษายน 2562 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2561 ถึง ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการบริหารเงิน
กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2560 ถึง ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสภาวิชาการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี
กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
อนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารคณะ
ทันตแพทยศาสตร์
2559 ถึง ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน
2557 ถึง ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
2555 ถึง 2560
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2551 ถึง 2559
รองอธิการบดี (การบัญชีและการเงิน)
2546 ถึง 2550
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2541 ถึง 2545
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการ
บริหารความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยงนั้น

4.

สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.

พิจารณา คัดเลือก และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความเป็น
อิสระ เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเลิกจ้างผู้ สอบบัญชีภายนอก พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก โดยไม่ มี ฝ่ า ยบริ ห ารเข้ า ประชุ ม ด้ ว ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.

สอบทานประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องทุจริต การยักยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน และการตกแต่งงบการเงิน

7.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

8.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
•

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

•

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

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีภายนอก

•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•

จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

•

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

•

รายการอื่นที่เ ห็น ว่า ผู้ ถือ หุ้นและผู้ ล งทุ นทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.

ตรวจสอบหรือจัดการให้มีการตรวจสอบ เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัยใดๆ ในเรื่องที่ได้รับแจ้ง จาก
ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลใดๆ ที่ได้กระทาหรืออาจเป็นการ
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ในเบื้องต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และผู้สอบบัญชีภายนอกของ
บริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีภายนอก
ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ภายในความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอ
ข้อมูลที่ต้องการจากพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ในเครือหรือผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ได้ตาม
สมควร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือเมื่อมีการขอข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความ
จาเป็น

10.

สอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ที่มีการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในขอบเขตของหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกระทาการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้รับ
ความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
11.

ดาเนินการให้มีนโยบาย "การแจ้งเบาะแส" (Whistle-blowing) อย่างเพียงพอ

12.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควร
1)

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2)

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

3)

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กล่าวข้างต้น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท าดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
13.

สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะรายงานงบการเงินรายไตรมาส
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มอีกหากมีความจาเป็น
(ง)

คณะกรรมกำรสินเชื่อ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อ และผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสินเชื่อ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1.

พิ จ ารณาก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการเปิ ด บั ญ ชี แ ละการขยายวงเงิ น ตลอดจนก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ น
การพิจารณากาหนดวงเงิน

2.

พิจารณากาหนดผู้มีอานาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กาหนด

3.

พิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้สินเชื่อ เช่น การกาหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึ่งๆ
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
4.

พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพ ย์และอัตรา
มาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

5.

พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณารายชื่อ
หลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ
เครดิตบาลานซ์

6.

พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์อ้างอิงและวงเงินหลักทรัพย์อ้างอิงที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าทาธุรกรรม
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบรายใหญ่ (Block Trade - Single Stock Futures)
พิจารณารายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันและวงเงินที่บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าวางเป็นหลักประกันในธุรกรรม
อนุพันธ์
พิ จ ารณาก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ย จ่ า ยแก่ เ งิ น สดที่ ลู ก ค้ า น ามาวางเป็ น หลั ก ประกั น การซื้ อ ขายห ลั ก ทรั พ ย์
ทุกประเภทบัญชี และกาหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยรับสาหรับ
ธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบรายใหญ่ ตลอดจนกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เพื่อขายชอร์ตในบัญชีเครดิตบาลานซ์
พิจารณาคาขออื่นๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณา
สินเชื่อ

7.
8.

9.

(จ)

คณะกรรมกำรพิจำรณำรำยชื่อหลักทรัพย์และอัตรำมำร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญำตให้ลูกค้ำซื้อใน
บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบำลำนซ์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ
อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย
ตำแหน่ง
1. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-ฝ่ายปฏิบัติการ
3. ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัยและบริการการลงทุน

ประเภทกรรมกำร
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้
ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
1.

พิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ
ในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อ ให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและการทาธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
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2.

สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นครั้งคราวอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่กาหนดจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือเมื่อมี
คาขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป

3.

พิจารณากาหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในแต่ละหลักทรัพย์ ให้เหมาะสมกับสภาพ
คล่องและความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ

4.

พิจารณากาหนดมาตรการในการดาเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน

(ฉ)

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ตำแหน่ง

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

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร-ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการร่วมฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการร่วมฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมกำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมในที่ประชุม
เพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งหรือโยกย้ายกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

พิ จ ารณาก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนการบั ง คั บ ใช้ น โยบายการบริ ห าร
ความเสี่ยงนั้น

2.

พิจารณากาหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกาหนดให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางหรือขั้นตอน

3.

ตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

4.

ทบทวนและอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง
(Risk and Control Self-Assessment หรือ RCSA) และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
(Fraud and Corruption Risk Assessment)

5.

ส่งเสริมความตระหนักถึงการจัดการความเสี่ยงในการดาเนินงาน

6.

ให้ความรู้และการฝึกฝนในการลดความเสี่ยง

7.

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
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(ช)

คณะกรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาธุ รกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจานวน 5 ท่าน จาก 4 ฝ่าย อ้างอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย
ตำแหน่ง
1. กรรมการบริหาร
2. ผู้แทนจากฝ่ายกากับดูแล
3. ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย
4. ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมกำร
สมาชิก
ประธาน และสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

การประชุม
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะจัดขึ้น
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ อาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมได้กรณีที่มีเหตุเร่งด่วน หรือสมาชิกมีการร้องขอ โดยประธาน
จะเรียกประชุมด้วยการแจ้งวันเวลาประชุมให้คณะกรรมการทราบทาง e-mail
องค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสามในสี่ของที่ประชุม
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1.

พิจารณานโยบายหลัก และนโยบายรอง รวมถึงวิธีปฎิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกาหนด โดยนโยบายต่างๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

2.

ทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกปี

3.

ปรับปรุงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎห มาย
ที่แก้ไขใหม่

4.

พิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้าก่อนส่งรายงานดังกล่าวไปยังสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

5.

จัดให้มีแนวทางปฎิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทาธุรกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

6.

จัดให้มีการอบรมพนักงานประจาปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
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9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
(1)

กรรมกำรบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ ตลอดจนมีเวลาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
1.

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2.

ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลาย
ท่าน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน
(1)

ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2)

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตาแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้กรรมการพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ที่พ้นจากตาแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับ
แต่วันพ้นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

(3)

กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทาการ
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลื อกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่
ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะ
เป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
ตนแทนเท่านั้น
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กรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่า
ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(1)

บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 ท่าน

(2)

กรรมการอิสระแต่ละท่านของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.

ถือ หุ้นไม่เกินร้อ ยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถื อ หุ้ น ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ

3.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พย์ รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ รั บ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ ให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
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อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(2)

5.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

7.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดื อนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

กรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจเลือกตั้งกรรมการจานวนหนึ่ง เป็นกรรมการบริหาร

(3)

กรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้อง
เป็นกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1.

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
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2.

เป็นกรรมการอิสระตามคานิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ทางสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นผู้กาหนด และต้อง
(1)

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

(2)

ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3.

มี ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.

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

(4)

เจ้ำหน้ำที่บริหำร

คณะกรรมการบริ ห าร เป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ จ ะได้ รั บ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร
(5)

จำนวนกรรมกำรที่มำจำกผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 บริ ษั ท ฯ มี ก รรมการที่ เ ป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม โนมู ร ะซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข อง
บริษัทฯ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รำยชื่อกรรมกำร
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นายชินยะ โยโกยาม่า
นายยูจิ ฮิบิโนะ
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

ตำแหน่ง
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ประเภทกรรมกำร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
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9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทฯ กาหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ
ได้รับทราบ
บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ในระบบอินทราเน็ตที่ใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถ
ศึกษาและทาความเข้าใจ อีกทั้งเน้นย้าให้พนักงานทุกคนตระหนักและพึงยึดถือปฏิบัติตาม โดยมีการอบรมและส่ง
e-mail เพื่อย้าเตือนพนักงานอย่างสม่าเสมอ
กรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเชิงลึก และหาแนวทาง/
มาตรการป้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือขัดกับเกณฑ์ดังกล่าว
ในการกากับดูแลสาหรับครึ่งปีแรกของปี 2562 ไม่พบว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้พนักงานและผู้บริหารนาข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบ
จากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางกากับดูแล ดังนี้
1.

บริษัทฯ ได้กาหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะที่บริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สาหรับ
หลักทรัพย์ไทย บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะบัญชีเงินสด โดยสามารถดาเนินธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ได้
สาหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดบัญชีเพื่อการลงทุ นในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Cash
Balance-FI) ได้ที่บริษัทเท่านั้น ยกเว้น คณะกรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกากับดูแล และพนักงานในสาย
งานบริหารด้านวาณิชธนกิจ สาหรับบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ พนักงานสามารถเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้กับ
บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้

2.

บริษัทฯ ได้กาหนดให้พนักงานต้องรายงานการซื้อขายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้ฝ่ายกากับดูแล
รับทราบ เมื่อได้รับการร้องขอ

3.

บริษัทฯ กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

4.

บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดของ
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบ
การเงินต่อสาธารณชน

5.

บริษัทฯ ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้น Nomura Holdings, Inc. (หุ้น NHI) รวมถึงหลักทรัพย์ที่มีการแจ้งห้ามโดยกลุ่มโนมูระ

6.

บริษัทฯ ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ที่มีอายุการถือครองในบัญชีน้อยกว่า 30 วัน
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7.

บริษัทฯ ห้ามพนักงานทุกคนจองซื้อหลักทรัพย์/ตราสารหนี้ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการให้บริการทางการเงินหรือ
ด้านวาณิชธนกิจ เช่น ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการออกตราสารหนี้ หรือ
ผู้ค้าหลักทรัพย์ แม้หลักทรัพย์นั้นจะยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม

8.

บริษัทฯ ห้ามพนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์/ตราสารหนี้
ใดๆ โดยที่ พ นั ก งานและบุ ค คลอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ นั้ น ทราบหรื อ ควรทราบว่ า
สายงานวิจัยหลักทรัพย์ และ/หรือ สายงานวิจัยและบริการการลงทุน กาลังอยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลของหลักทรัพย์/
ตราสารหนี้นั้น เช่น เข้าพบบริษัทจดทะเบียน หรือมีแผนงานที่จะเผยแพร่รายงานวิจัยของหลักทรัพย์/ตราสารหนี้นั้น

9.

บริษัทฯ ห้ามพนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่ทราบหรือควรทราบข้อมูล ที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป หรือข้อมูลภายในของหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ ซื้อขายหลักทรัพย์หรือตรา
สารหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าพนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ นั้นจะทางานใน
ฝ่ายงานที่มีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม

10.

ฝ่ายกากับดูแลของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดข้างต้น

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

9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีค่าบริการสอบบัญชีสาหรับรอบปีบัญชี 2562
จานวนเงิน 1,600,000 บาท และค่าบริการ สาหรับการประเมินผลการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 เรื่องเครื่องมือ
ทางการเงินต่อยอดคงเหลือทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนเงิน 350,000 - 400,000 บาท รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 2,000,000 บาท (หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย)
ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการสอบบัญชีแล้วจานวน
352,978 บาท
(2)

ค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ ไม่มีการใช้บริการอื่นใดจากบริษั ท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุดวั น ที่
30 มิถุนายน 2562
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9.7 กำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาและมีความเห็นให้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของบริษัทฯ เป็นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณารายงานการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และผลการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า
มีแนวทางปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามเพื่อนาพาบริษัทฯ สร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยั่งยืนเพิ่มเติมจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนและอนุมัตินโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประจาปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และเหมาะสมกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีแผนดาเนินการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็น
ปัจจุบันในช่วงปลายปี 2562

9.8 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ
จำนวนครั้งกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม
สำหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
รำยชื่อกรรมกำร
1.
2.
3.
4.

นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 1
รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ 2
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ประเภทกรรมกำร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งกำรจัดประชุม/
เข้ำร่วมประชุม
2/1
2/1
2/2
2/2

หมายเหตุ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์ ได้พ้นจากตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากครบวาระและไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้า
เป็นกรรมการอีกต่อไป โดยมีผลในวันที่ 26 เมษายน 2562
1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางวัธนี พรรณเชษฐ์ โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
จำนวนเรื่องที่คณะกรรมกำรสินเชื่อพิจำรณำ และจำนวนเรื่องที่กรรมกำรแต่ละท่ำนร่วมพิจำรณำสำหรับรอบ
6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
รำยชื่อกรรมกำร
1.
2.
3.
4.
5.

นายชินยะ โยโกยาม่า
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
นายนิมิต วงศ์จริยกุล 1
1

ประเภทกรรมกำร
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนเรื่องทีค่ ณะกรรมกำร
พิจำรณำ/กรรมกำรร่วม
พิจำรณำ
151/147
151/145
151/142
151/134
151/29

นายนิมิต วงศ์จริยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม มีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562

จำนวนครั้งกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำรำยชื่อหลักทรัพย์และอัตรำมำร์จิ้นเริ่มต้น
ที่บริษัทฯ อนุญำตให้ลูกค้ำซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบำลำนซ์ และจำนวนครั้ง
ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมสำหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ตำแหน่ง

ประเภทกรรมกำร

1. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
2. กรรมการบริหาร-ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการ
3. ผูอ้ านวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน- กรรมการ
สายงานวิจัยและบริการการลงทุน

จำนวนครั้งกำรจัดประชุม/
เข้ำร่วมประชุม
1/1
1/1
1/1

จำนวนครั้งกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่ วม
ประชุมสำหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรรมการบริหาร–ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร–ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการร่วมฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการร่วมฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมกำร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จำนวนครั้งกำรจัดประชุม/
เข้ำร่วมประชุม
3/2
3/3
3/3
3/3
3/2
3/3
3/3
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
จำนวนครั้งกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมสำหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน
2562
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.

กรรมการบริหาร
ผู้แทนจากฝ่ายกากับดูแล
ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย
ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมกำร
สมาชิก
ประธานและสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จำนวนครั้งกำรจัดประชุม/
เข้ำร่วมประชุม
9/7
9/9
9/6
9/9
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส ไม่เพียงให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการ
ประกอบธุรกิจแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังให้ความใส่ใจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อ นาไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Development)
บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยมีหลักการสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้
หลักกำรสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1.

กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดาเนินธุรกิจ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี
ต่อกิจการในระยะยาว เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
และการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บริ ษั ท ฯ ค านึ ง ถึ ง ความเสมอภาค เป็ น ธรรม ไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บและมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่น
ที่ได้มาจากการดาเนินงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ
หลักมาตรฐานสากล
2.

กำรต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดทา “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy)”
ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศบังคับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน และถือนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทฯ กาหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันเป็นประจาทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึงข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ บริษัทฯ กาหนดให้มีการอบรมประจาปี เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ พนักงาน และผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายด้านการเคารพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ดังนี้

4.

•

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

•

บริษัทฯ คานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ในการกาหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติและการดาเนินการ
ต่างๆ ภายในบริษัทฯ

•

บริษัทฯ มีแนวทางปฎิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่ามีการกระทาละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเกิดขึ้ น บริษัทฯ จะดาเนินการใดๆ เพื่อระงับการกระทาดังกล่า ว และหาแนวทางป้ อ งกั น
มิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกาหนดไว้
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1)

การใช้แรงงาน: บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือ
บุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปี ทางานในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย

(2)

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์: บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิ ประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตาม
กฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

(3)

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน: บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้าง และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่า ในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตาแหน่ง การเลิก
จ้างหรือการให้ออกจากงาน

(4)

ด้านมนุษยธรรม: บริษัทฯ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง และห้ามมิให้มีการกระทาอันเป็นการละเมิด
ทางร่างกายและจิตใจ หรือคุกคาม ข่มขู่ใ นลักษณะใดๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลัก
สากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกาหนดไว้ทุกประการ
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5.

ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญสูงสุด
โดยเฉพาะสาหรับผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์กร
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดยตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริ ก ารทางการเงิ น และการลงทุ น ที่ ดี ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ระดั บ ทั้ ง การน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ทางการเงินและการลงทุนใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่ครบวงจรและ
หลากหลาย การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนินงาน รวมไปถึง
การจัดทาโครงการส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและ
การลงทุนที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล ภายใต้หลักการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ดังนี้
(1)

กำรรับรู้และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) จึงใส่ใจกับความต้องการของ
ลู ก ค้ า มาเป็ น อั น ดั บ แรก บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ลู ก ค้ า ประเมิ น ความสามารถในการรั บ ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า
(Suitability Test) เพื่อให้บริษัทฯ รู้จักลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์ในการให้คาแนะนาด้านการเงินและการลงทุนแก่
ลูกค้าและนาไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า

(2)

กำรพัฒนำบุคลำกร
•

บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับตาแหน่ง
งาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายสร้างที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนด้วยการให้โอกาสบุคลากรที่
ไม่เคยมีประสบการณ์มาเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงิน และการลงทุน ที่มีคุณภาพ
เพียงพอ และสามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม

•

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานด้วยการจัดอบรมให้แก่พนักงาน
เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการทางานและต่อตัวพนักงานเอง รวมถึงการจัดอบรม
ให้แก่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินและการลงทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนาข้อมูลการลงทุนแก่ลูกค้า

•

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐานความรู้และความสามารถอย่างมืออาชีพในการปฏิบัติ งาน
มีความรับผิดชอบ และรักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เป็นสาคัญ
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(3)

(4)

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุน
•

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนรวมถึงลูกค้า พบปะกับผู้บริหารระดับสูง
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท าธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
จดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันจะเป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนมีช่องทาง
เพิ่มเติมในการพบปะกับนักลงทุน

•

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอผ่านรูปแบบงานสัมมนา
ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกค้า ตลอดจนมีนโยบายสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุน
ของลูกค้าอย่างทันท่วงที ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เข้าถึงได้สะดวกในวงกว้างและสอดคล้องกับ
ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ของลูกค้า

•

บริษัทฯ มีนโยบายนาเสนอบทวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยยึดถือความถูกต้ อง
ของข้อมูลเป็นหลัก

•

บริษัทฯ มีนโยบายจั ดหาเครื่อ งมื อที่ ห ลากหลายในการทาธุ ร กรรมการลงทุ น และปรับปรุงระบบงาน
ให้มีความทันสมัยและมีความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าทาธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

กำรดำเนินกิจกำรด้วยหลักควำมเป็นธรรม
•

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้า
เท่านั้น ทั้งในรูปเอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัทฯ

•

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

•

บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ
อย่างถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการบริการ ว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หลั ก สากล และถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ย บและข้ อ กฎหมายทุ ก ประการ โดยยึ ด ประโยชน์ ข องลู ก ค้ า
เป็นสาคัญ

•

บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า โดยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดจะถูกพิจารณาและ
เก็ บ รั ก ษาเป็ น ความลั บ ที่ สุ ด ส าหรั บ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ มี ล าดั บ ขั้ น และ
ผู้ที่รับผิดชอบชัดเจน

•

บริ ษั ท ฯ ยึ ด มั่ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า อย่ า งยุ ติ ธ รรมและมี จ ริ ย ธรรม โดยมี น โยบายปฏิ บั ติ
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกาหนด
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(5)

6.

กำรสื่อสำรระหว่ำงบริษัทฯ กับลูกค้ำ
•

บริษัทฯ มีนโยบายสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางที่หลากหลายตามความต้ องการของลูกค้า
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า รั บ ทราบข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น รวมถึ ง แจ้ ง เตื อ นสิ ท ธิ์ แ ละผลประโยชน์
ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯ และหลักทรัพย์ที่ลูกค้าลงทุน

•

บริษัทฯ มีนโยบายรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนการร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1)

ปฏิ บัติตามกฎหมาย ข้ อกาหนด และระเบียบปฏิ บัติที่เกี่ยวข้ องกับ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่ งครั ด ควบคู่ไ ปกั บ
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม

(2)

ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ลูกค้าและสังคม

(3)

ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเหมาะสม
และได้มาตรฐาน

(4)

ให้ความสาคัญกับการประหยัดทรัพยากรโลก ด้วยการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทฯ และระหว่าง
บริษัทฯ กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการ e-dividend และ e-confirmation แทนการใช้กระดาษ ซึ่ง
เป็นการอานวยความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า ลูกค้ าสามารถรับเงินปันผลและทราบข้อมูล
การลงทุนได้อย่างรวดเร็ว เอกสารไม่สูญหาย และลดการเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร

(5)

มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการลดการ
ใช้ทรัพยากร (Reduce) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

7.

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ที่จ ะด าเนิ นธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บความรับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม โดยยึดมั่นในหลั ก จริ ย ธรรม
ทางธุ ร กิ จ และการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การด าเนิ น กิ จ กรรมของบริ ษั ท ฯ มุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานด้ ว ย
จิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสานึกกับการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคมและชุมชน ดาเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และอานวยประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
ด้วยมุ่งหวังว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้
ยั่งยืนต่อไป
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8.

กำรมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ น วั ต กรรมซึ่ ง ได้ จ ำกกำรด ำเนิ น งำนที่ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างสรรค์ พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีนโยบาย
ในการปรับปรุงและพัฒ นาระบบงานและเทคโนโลยีใ ห้มี ความทั นสมั ย เพื่อให้ลูกค้าได้รั บบริการ ที่ มีคุ ณภาพและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ใช้โดยบริษัทฯ ให้ความสาคัญในการจัดสรรและการบริหารทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจด้วย
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กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติ
ในรอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีการดาเนินงานที่สาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1.

กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “วันแห่งแนวคิดการก่อตั้งบริษัทฯ วัฒนธรรมและปรัชญาการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ของกลุ่มโนมูระ” (Nomura Founding Principles and Corporate Ethics Day) ทุกวันที่ 3 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็น
การย้อนคิดทบทวนและตระหนักถึงวัฒนธรรมและปรัชญาของกลุ่มโนมูระ ตามแนวคิดการดาเนินธุรกิจเมื่อครั้งก่อตั้ง
ธุรกิจและจากบทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดในอดีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 90 ปี
ที่กลุ่มโนมูระดาเนินกิจการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานร่วมโครงการทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของจานวนพนักงาน ณ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562

2.

กำรต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรคอร์รัปชัน

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองการเป็ น สมาชิ ก ของแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(CAC-Certified Company) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
การต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติดังกล่าว โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การ
รับรอง
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน” ในปี 2560 โดยกาหนดให้มีการ
ทบทวนทุกปี สาหรับปี 2562 อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นปัจจุบัน และมีการจัดอบรม
ประจาปีเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและทาความเข้าใจนโยบายดังกล่าว
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน”

3.

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

ในการดาเนินงานในงวด 6 เดือ นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ไม่มีการกระทาการที่ละเมิดสิทธิ
มนุ ษ ยชน (Human Rights) โดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คล รวมทั้ ง ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ กั บ บุ ค คล ( NonDiscrimination) ของพนักงานทุกระดับ และบุคคลที่บริษัทฯ ติดต่อด้วยทุกราย

4.

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

ในการดาเนินงานในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตาม
หลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกาหนดไว้ และไม่มีคดีความเกี่ยวกับแรงงาน ดังนี้
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5.

•

บริษัทฯ ไม่มีการใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือบุคคลที่อายุต่า
กว่า 18 ปี ทางานในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย

•

บริษัทฯ จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิ ประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม

•

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้างทั้งชายและหญิง และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งในเรื่อง
การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตาแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการให้ออก
จากงาน

•

บริษัทฯ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ไม่มีการกระทาอันเป็นการละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
หรือคุกคาม ข่มขู่ในลักษณะใดๆ

ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า พร้อม
ทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานเป็ นไปตามหลักสากล โดยมีการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
(1)

กำรรับรู้และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ

บริษัทฯ กาหนดให้ลูกค้า ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ย งของลู กค้า (Suitability Test) พร้อมทั้ ง
กาหนดให้มีหลักเกณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ยอมรับได้ อันจะเป็น
ประโยชน์ ใ นการให้ ค าแนะน าด้ า นการเงิ น และการลงทุ น แก่ ลู ก ค้ า และน าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น ที่ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า
(2)

กำรพัฒนำบุคลำกร
•

บริษัทฯ จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับตาแหน่งงาน

•

บริษัทฯ สร้างที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor: “FA”) ผ่านโครงการ Young Talent
Financial Advisor ด้ว ยการให้โ อกาสบุคลากรที่ไ ม่เคยมีประสบการณ์มาเข้ ารับการฝึกอบรมความรู้
เพื่อเป็น FA ที่มีคุณภาพ สาหรับครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวจานวน 2 รุ่น

•

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ความชานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ
และความรู้ทั่วไป รวมถึงทักษะต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานทุกระดับให้มีศักยภาพใน
การทางานที่เหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการจัดอบรมและสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจาก
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความรู้ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางการและการ
ก ากั บ ดู แ ล มาตรฐานทางด้ า นการเงิ น และการบั ญ ชี ทั ก ษะการขายและการแนะน าการลงทุ น การ
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วิเคราะห์หลักทรัพย์ มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐาน ISO เป็นต้น รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถด้านการบริหารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานในการตอบสนองต่อกลยุทธ์
และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ใน
อนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกราย โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก และ
สนับสนุนให้พนักงานทุกรายปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี เช่น การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงจัดอบรม
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสอบได้คุณวุฒิวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น หลักสูตรผู้แนะนาการลงทุน
(Investment Consultant: IC) หลักสูตรผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) เป็นต้น
บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เช่น ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเอง
ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ Facebook Page: Nomura Direct หรือ Line
Official: @NomuraDirect สื่อวีดิโอจากผู้มีประสบการณ์ภายในบริษัทฯ (Video Training) การสอนงาน
โดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) การศึกษาดูงาน
ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ (Company Visit) การถ่ า ยทอดความรู้ ร ะหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงาน
(Sharing) และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน (Learning)
ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในการทางาน จานวน 62 หลักสูตร รวม 661 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการ
ฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2.23 ชั่วโมงต่อ ครึ่งปี และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น
319,234.84 บาท
(3)

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุน
•

บริ ษั ท ฯ เปิ ด โอกาสให้ ลู ก ค้ า นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์ และ FA ได้ พ บกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท
จดทะเบี ย นทั้ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ (SET) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) ผ่ า นโครงการ CNS
Corporate Access เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูง
อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพ
แก่นักลงทุนและ FA ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมให้
ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 3 บริษัท

• บริษัทฯ ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอกบริษัทฯ ทั้งหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม เป็นประจาทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนากว่า 750 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกค้า พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบ
ต่อการลงทุนของลูกค้าอย่างทันท่วงที
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• บริษัทฯ นาเสนอบทวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยยึดถือความถูกต้องของ
ข้อมูลเป็นหลัก
• บริษัทฯ พัฒนาเครื่อ งมือ ที่หลากหลายในการทาธุ รกรรมการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าทาธุ รกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง
(4)

กำรดำเนินกิจกำรด้วยหลักควำมเป็นธรรม
• บริษัทฯ จัดทาเอกสารและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้
ให้แก่ลูกค้า
• บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
• บริษัทฯ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์แ ละบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ อย่างถี่ถ้วนก่อนทุ ก ครั้ง
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการบริการ ว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักสากล และถูกต้อง
ตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายทุกประการ โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
• ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ โดยบริษัทฯ จากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (Need to know basis)
• บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจกับลูกค้าอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม และปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้
สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด

(5)

กำรสื่อสำรระหว่ำงบริษัทฯ กับลูกค้ำ
• บริษัทฯ สื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) และ e-mail
(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ) และจดหมาย Newsletter ประจาเดือน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
สัมมนาของบริษัทฯ การปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้อขาย รวมถึงแจ้งเตือนสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ลูกค้า
ได้รับจากบริษัทฯ และหลักทรัพย์ที่ลูกค้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) โปรแกรมส่งข้ อความไลน์แ อด (Line@) โดยใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่
บทวิเคราะห์การลงทุน โดยนักวิเคราะห์ของบริษัท รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า และ
บริการ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรม
• บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

6.

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
• บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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• บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และไม่มีการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของลูกค้าและสังคม
• บริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มโครงการ ปิ ด ไฟให้ โ ลกพั ก “Earth Hour” ประจ าปี 2562 โดยจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ใ ห้
พนักงานปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จาเป็นพร้อมกันกับนานาประเทศทั่วโลกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่
เวลา 20.30-21.30 น. วันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้พนักงาน
ร่วมแบ่งปันวิธีลดโลกร้อน และร่วมกันบริจาคเพื่อสนับสนุนผักปลอดสาร โดยชมรมผู้พิการ
• บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่ทางานที่ปลอดภัย เหมาะสมและได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะอนามัย ในทุกท้องที่
ที่บริษัทฯ ดาเนินการ เช่น การติดตั้งพัดลมดูดอากาศในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น และการ
เปลี่ยนไส้กรองน้าดื่มอย่างสม่าเสมอเพื่อให้น้าดื่มสะอาดปลอดภัย
• บริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) โดยใช้
เป็นช่องทางในการเผยแพร่บทวิเคราะห์การลงทุน โดยนักวิเคราะห์ของบริษัท รวมถึงใช้เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรม ทดแทนการใช้กระดาษ
• บริษัทฯ ลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก ด้วยการนากระดาษที่ไม่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ (Reuse) การลดการใช้กระดาษ (Reduce) ด้วยการใช้ e-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ภายใน
บริษัทฯ และระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการ e-dividend และ e-confirmation
แทนการใช้กระดาษ ซึ่งนอกจากจะลดการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังเป็นการอานวยความสะดวกรวดเร็วในการ
แจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถรับเงินปันผลและทราบข้อมูลการลงทุนได้ อย่างรวดเร็ว ไม่สูญหาย
และไม่ต้องเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ และการใช้
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อนที่กาลังเป็นปัญหาทั่วโลก จึงได้สานต่ อโครงการ “CNS Green
Meeting” ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด และลดผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื นต่ อ เนื่ องเป็น ปี ที่ 2 โดยใช้ CNS
Convention Center เป็นสถานที่ต้นแบบนาร่องในการจัดสัมมนา

7.

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ผ่านกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้

ด้ำนกำรให้ควำมรู้
ความรู้เป็นรากฐานสาคัญและเป็นพื้นฐานในการดารงและพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสาคัญในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงินและการลงทุน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีการวางแผนอนาคต เพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณ
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ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีการดาเนินกิจกรรมด้านการศึกษาที่สาคัญ ดังนี้
•

สัมมนำ “ห้องเรียนนักลงทุนภูมิภำค จังหวัดขอนแก่น 2019”
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ สมาคมบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย จั ด กิ จ กรรม
“ห้องเรียนนักลงทุนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2019” ร่วมออกบูธให้คาแนะนาสินค้าและบริการด้านหุ้น
และกองทุนรวม ในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

•

งำน Nomura Wealth Seminar 2019
บริษัทฯ ร่วมกับ 4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนา ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
จากัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จากัด , บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จากัด
และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด จัดงานสัมมนา Nomura Wealth Seminar 2019 ใน
หัวข้อ “2H19 Investment Seminar Expense Reimbursement Wealth” ให้แก่ลูกค้า เพื่อนาเสนอแนว
ทางการลงทุนในกองทุนรวมครึ่งปีหลัง รวมถึงให้ความรู้ด้านกลยุทธ์การลงทุน โดย Mr.Chetan Seth,
นักวิเคราะห์จาก Nomura Asia ex Japan เข้าร่วมการบรรยายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ฉัตรา
โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

•

โครงกำร CNS Corporate Access
โครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกิจของ
บริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 3 บริษัท

•

โครงกำร NOMURA Wealth Access
บริษัท ฯ ริเริ่มจัดสัมมนา Nomura Wealth Access โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลั กทรัพ ย์จั ด การ
กองทุน (บลจ.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมแก่ลูกค้าและ FA พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live
เป็นประจาทุกเดือน โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทน
เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 บริษัท

•

รำยกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรลงทุน
บริษัทฯ ผลิตรายการเกี่ยวกับการเงินการลงทุน และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนแต่ละประเภทให้กับนักลงทุนมื อใหม่ และนักลงทุน
ทั่วไป ในวงกว้าง ดังต่อไปนี้
▪ รายการรู้ ร อบเรื่ อ งลงทุ น รู ป แบบรายการทอล์ ก โชว์ น าเสนอความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนของบริษัท โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ออกอากาศแล้วทั้งสิ้น 4 ตอน
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▪ รายการปักหมุดประเด็นร้อน รูป แบบรายการข่าว นาเสนอประเด็นที่กาลังเป็นที่กล่าวถึง
ของสังคม และมีผลกระทบต่อการลงทุน โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ออกอากาศแล้วทั้งสิ้น 7 ตอน
ด้ำนสังคม
บริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานต่ อ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
ต่อสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนพนักงาน เพื่อความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และมี
เป้าหมายในการดาเนินงาน
ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีการดาเนินกิจกรรมด้านสังคมที่สาคัญ ดังนี้
•

โครงกำรสนับสนุนคนพิกำร
ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ว่ า ผู้ พิ ก ารไม่ ใ ช่ ภ าระของสั ง คม แต่ คื อ หนึ่ ง ในฟั น เฟือ งที่มี ศั ก ยภาพ สามารถขั บ เคลื่ อ น
คุณประโยชน์ให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และประเทศ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้กลุ่มผู้
พิการมีโอกาสในการประกอบอาชีพ และดูแลครอบครัวได้ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิ ความเสมอภาค และสร้าง
ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้พิการ
• โครงกำร ‘สิงห์ขำว ชำเลนจ์รัน’ (SINGHAKAO CHALLENGE RUN 2019)
บริ ษั ท ฯ สมทบทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมงานวิ่ ง การกุ ศ ล ‘สิ ง ห์ ข าว ชาเลนจ์ รั น ’ (SINGHAKAO
CHALLENGE RUN 2019) เป็นจานวน 100,000 บาท จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรายได้จากกิจกรรมนาไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมจัด
ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และช่วยสนับสนุน
ให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการออกกาลังกาย

8.

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิ ดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
•

บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมซื้อขายให้ครอบคลุมความต้องการลงทุนของลูกค้าที่หลากหลายผ่านระบบ
ซื้อขายออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางของลูกค้า อันจะส่งผลให้มีการลดการบริโภคพลังงานและ
ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและข้อมูล
แก่ลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก โดยมีระบบซื้อขายที่สาคัญ ดังนี้





ระบบซื้อขาย eFin Trade Plus บนคอมพิวเตอร์ และ Application บนเครื่องมือสื่อสาร
ระบบซื้อขาย Streaming บนคอมพิวเตอร์ และ Application บนเครื่องมือสื่อสาร
ระบบซื้อขาย SBL Real Time ผ่าน internet browser บนคอมพิวเตอร์ และ บนเครื่องมือสื่อสาร
ระบบซื้อขาย Nomura iFund บนคอมพิวเตอร์ และ Application บนเครื่องมือสื่อสาร
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•

ระบบ ช่วยวางแผนการลงทุน Nomura iWealth ผ่าน internet browser บนคอมพิวเตอร์ และ
บนเครือ่ งมือสื่อสาร
ระบบซื้อขาย Nomura iGlobal บนคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ กาหนดรหัสผ่านชุดเดียว ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้ระบบซื้อขายต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วยรหัสผ่าน
ชุดเดียวกัน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจดจารหัสผ่าน
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
11.1 สรุปภำพรวมกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ใ ห้ความสาคัญในนโยบายการกากับดูแ ลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการปฏิบัติงาน การดาเนินงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและถูกต้องตามกฎหมาย มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็น
ประจาทุกปี เพื่อให้การควบคุมภายในเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตาม
กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ทั้ ง 5 ด้ า น
ซึ่งประกอบด้วย
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุม
ภายใน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้การบริหารและการดาเนินการมีการควบคุมภายในที่ตรวจสอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการทางาน โดยรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และยั ง มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การควบคุ มภายในและการบริ ห าร
ความเสี่ยง บริษัทฯ มีข้อกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับ
งาน ตลอดจนตรวจสอบประวัติพนักงาน มีการสื่อสารให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงหลักจริยธรรม และความซื่อสัตย์
โดยจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานผ่านการปฐมนิเทศและจัดอบรมประจาปี จัดให้การทางานมีลักษณะการแบ่งแยก
หน้าที่งานที่ดี มีการสอบทานธุรกรรมระหว่างส่วนงาน (Check and Balance) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
การควบคุมภายในองค์กรให้เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง มีการวัดผลและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงภายใน
องค์ ก ร (Risk and Control Self-Assessment) เป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฎิ บั ติ ง านได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งและ
ความสาคัญของการควบคุมภายใน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีส่วนร่วมในการดูแลองค์กร โดยแต่ละหน่วยงาน
มีหน้าที่ระบุและประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงานของตนเอง และพิจารณาปรับปรุงมาตรการ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารและควบคุมความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
อยู่เสมอ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันการเกิดเหตุและมาตรการรองรับหากเกิดเหตุการณ์ที่จะทาให้การดาเนินงานไม่
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะนาเสนอผลของการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรให้กับคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)
บริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ กาหนดวงเงินและอานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยกาหนดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจาก
หน่วยงาน Front office เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการกาหนดมาตรการและกระบวนการ
ที่ ชั ด เจนและรั ด กุ ม ในการบริ ห ารความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จ ให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ เช่ น ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ น
การคัดเลือก และกาหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ การควบคุมมูลค่าหลักประกันไม่ให้มีการกระจุกตัวใน
หลักทรัพย์หนึ่งหลักทรัพย์ใด หรือลูกค้ารายหนึ่งรายใดจนเกินกว่าระดับที่กาหนด รวมถึงการไม่ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ มีการกาหนดมาตรการการเข้าถึงการใช้สารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความ
ปลอดภัยของข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมในการดาเนินงานต่างๆ และการควบคุมอย่าง
เพียงพอ
บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการทบทวนข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการทาธุรกรรมและข้อสัญญาต่างๆ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน (Business Contingency Plan) เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้
ต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตร้ายแรงอื่นๆ ที่มีผลต่อการดาเนินงาน โดยมีการทบทวน
และทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทฯ จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล การดาเนินงาน และเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม บันทึกข้อซักถาม และความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
ของบริ ษั ท ฯ หรื อ บุ ค คลภายนอก สามารถแจ้ ง มายั ง บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ ก าหนด เมื่ อ พบเหตุ ก ารณ์ ห รื อ ข้ อ สงสั ย
ที่พนักงานของบริษัทฯ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการทางานและ
รายงานผลอย่างตรงไปตรงมา โดยรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องใดๆ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะติดตามการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา
สรุปกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจาปี 2561 แล้ว
สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล และระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีระบบควบคุมภายในใน
การติดตามควบคุมการดาเนินงาน การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารอาจนาไปใช้ในทาง
มิชอบ รวมถึงเรื่องการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบกรณีที่มีควำมเห็นแตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3
คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินฑะ และ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และมีผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่เลขานุการ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2562 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 นั้ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกท่าน และได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ซึ่งสรุปประเด็นสาคัญๆ ได้ดังนี้
1.

สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ว่าได้จัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วม
ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาข้อตรวจพบ รับฟังคาชี้แจง และข้อเสนอแนะในการ
จัดทางบการเงิน

2.

สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งการสอบทานดาเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมทั้งข้อมูลจากการบรรยายสรุป
และการตอบข้อซักถามของทั้งสองฝ่าย และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร

3.

สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การดาเนินการตรวจสอบซึ่ง
รวมถึงการสอบทานความเสี่ยงในเรื่องทุจริต การยักยอกทรัพย์ และการตกแต่งงบการเงิน การรายงานผลการ
ตรวจสอบและการติ ด ตามผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะอั น จะช่ ว ยให้ ก ารตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.

ร่ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจน าไปสู่ ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ

7.

พิจารณา คัดเลือก และเสนอคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความเป็นอิสระ
เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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8.

ดาเนินการให้มีนโยบาย "การแจ้งเบาะแส" (Whistle-blowing) อย่างเพียงพอ

9.

สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานภายใต้การกากับ ดูแ ลกิจการที่ดี ทั้งมีความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นาเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด โดยนางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาว
สมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางวรรณวิไล เพชรสร้าง คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาว นภาลัย สันติเวส ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน มีความเหมาะสมทั้งทางด้านคุณสมบัติและประวัติการทางาน โดยสามารถทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมี
ประสิทธิภาพ

(รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ)

(พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ)

(นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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11.3 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
(1)

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน

เพื่อให้การปฎิ บัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ จัดให้มีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นางสาว นภาลัย สันติเวส
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติและ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 3
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาว นภาลัย สันติเวส มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายในในธุรกิจหลักทรัพย์ มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติและ
ประวัติการทางานเหมาะสมเพียงพอแก่การทาหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(2)

หัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน

บริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล ให้ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้า
งานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 3
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน

นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน1
(The Connected Transactions Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
จึงเห็นควรกาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มีการทารายการอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
“การตกลงเข้าทารายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทาสัญญา หรือทาความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้ หรือรับ
บริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิ
ในการกระทาดังกล่าว
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า
(1)

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บ ริหารหรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว

(2)

นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทย่อย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

1

ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น พ.ศ. 2546 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
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(3)

บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่า เป็นผู้ทาการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง
(2) ต่อการตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ หรือบุคคล
อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทานองเดียวกัน

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้หมายรวมถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย1
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงิ น ที่ เ ป็ น ระดั บ ผู้ จั ด การฝ่ า ยขึ้ นไปหรื อ เที ย บเท่ า และรวมถึ งกรรมการตามมาตรา 89/1 แห่ ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย2
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้มีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้มีอานาจควบคุมกิจการ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ ผู้มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด หรือผู้มีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึ ง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
“เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป” หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)

ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป

(2)

ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป

(3)

ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานอง
เดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

1

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

2

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 4)
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“รายการธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทาเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ
“รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ” หมายความว่า รายการทางการค้าซึ่งธุรกิจทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน
“ส่วนได้เสีย” หมายความว่า การได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้ งทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทา
รายการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
ลักษณะของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.

เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทารายการกับ
(ก)
(ข)
(ค)

2.

ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือเมื่อบริษัทย่อย
ทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย

ประเภทรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน อาจแบ่งได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายการธุรกิจปกติ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

สรุปกำรดำเนินกำรเมื่อมีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
1.

พิจารณาประเภทรายการและเงื่อนไขของแต่ละรายการตามตารางแนบท้าย

2.

บริษัทฯ ประเมินมูลค่ารายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชาระให้หรือได้รับ
ชาระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จานวนใดสูงกว่ากัน

3.

กรณีต้องเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทฯ จะเปิดเผยการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามตารางแนบท้าย เพื่อ
จัดทารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ทารายการ หรือ ภายใน
9.00 น. ของวันทาการถัดไป

4.

กรณีต้องขออนุมัติการทารายการจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยว
โยงกันจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดาเนินการต่อไปนี้
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(1)

ดาเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนั้น

(2)

ดาเนินการเปิดเผยมติที่มีสารสนเทศการเข้าทารายการตามรายละเอียดที่ประกาศกาหนดต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเข้าทารายการ หรือ ภายใน 9.00 น.
ของวันทาการถัดไป

ในกรณีที่บริษัทฯ จะดาเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ การตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามตารางแนบท้ายนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ต่อผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
5.

บริษัทฯ จะสามารถเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีได้อนุมัติ
การทารายการแล้วเป็นต้นไป ทั้งนี้ จะลงวันที่ที่เข้าทารายการก่อนวันที่มีการอนุมัติดังกล่าวมิได้

6.

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
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ตำรำงแนบท้ำยประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและ
กำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

มูลค่ำของรำยกำร

เปิดเผยต่อ
ตลำด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมกำร
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

-

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

✓

-

1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ
1.1 รายการธุ ร กิ จ ปกติ แ ละมี เ งื่ อ นไข
การค้าโดยทั่วไป
1.2 รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี
เงื่ อ นไ ขการ ค้ า โด ย ทั่ วไ ป แ ล ะ
ค่าตอบแทนสามารถคานวณได้จาก
ทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

ไม่จากัดมูลค่าของรายการ

1.3 รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี
เงื่ อ นไ ขการ ค้ า โด ย ทั่ วไ ป แ ล ะ
ค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้
จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ แล้ ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า

1.4 รายการธุ ร กิ จ ปกติ ห รื อ รายการ
สนับ สนุนธุ ร กิ จ ปกติที่ไ ม่มีเ งื่อ นไข
ทางการค้าโดยทั่วไป

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ แล้ ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า

2. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่
เกิ น 3 ปี และไม่ ส ามารถแสดงได้ ว่ า มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>1 ลบ. แต่ <20 ลบ. หรือ
>0.03% แต่ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ แล้ ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า
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ประเภทรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน
4.1 บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้
•

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นบุคคล
ธรรมดา

•

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นนิติ
บุคคลที่บริษัท จดทะเบียนหรือ
บริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อย
กว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อื่นๆ ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ถือหุ้น
ในนิติบุคคลนั้น

4.2 รายการให้หรื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินอื่น นอกจาก 4.1

เปิดเผยต่อ
ตลำด
หลักทรัพย์ฯ

ขออนุมัติ
คณะกรรมกำร
บริษัท

ขออนุมัติ
ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

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

✓

✓

-

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

✓

✓

✓

<100 ลบ. หรือ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

✓

✓

-

>100 ลบ. หรือ >3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

✓

✓

✓
✪

-

-

-

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

✓

✓

-

>20 ลบ. หรือ >3% ของ
มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ แล้ ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า

✓

✓

✓
✪

มูลค่ำของรำยกำร
<1 ลบ. หรือ 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

<1 ลบ. หรือ <0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

✪ กรณี ที่ เ ป็ น รายการที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ร่ ว มกั น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง บริ ษั ท
จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่ วไปหรือดีกว่า
บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมในรายการดังกล่าว
หมายเหตุท้ายตาราง
✓ หมายถึง บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ดาเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย ✓
- หมายถึง บริษัทจดทะเบียนไม่มีหน้าที่ดาเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย -
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แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
(Supplemental Guideline: Connected Transactions Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ภำพรวม
แนวทางปฏิบัติฉบับภาคผนวก เรื่อง นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (“แนวทาง”) ฉบับนี้ ได้กาหนด
แนวทางในเชิงหลักการสาหรับฝ่ายวาณิชธนกิจ (IBD) และ/หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สาหรับปฏิบัติตามในการ
ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทาการเสนอให้ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CNS”)
เข้าทาการติดต่อหรือทาธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทฯ (CNS’s Connected Persons) ซึ่งรวมถึงบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มโนมูระด้วย
วัตถุประสงค์ของแนวทางฉบับนี้ (ซึ่งเป็นภาคผนวกของ “นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน” – “Connected
Transaction Policy”) คือ เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯจะปฏิบัติตามเจตนารมณ์และข้อบังคับที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว และการติดต่อหรือการทาธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มโนมูระ
หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ จะเป็นไปแบบ Arm’s-length และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (General
Trading Conditions) ที่กาหนดโดยข้อบังคับหรือกฎระเบียบตามกฎหมายไทย
นิยามของคาว่า “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” และ “เงื่อนไขการค้าทั่วไป” ให้เป็นไปตามที่ระบุ
ในนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
แนวทำง
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ จะเข้าทาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ บริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยได้ก็ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะ
เป็นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length
ในการพิจารณาว่าธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงใดมีลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length และ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปนั้น ให้พิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้หรือไม่

หลักเกณฑ์ที่ 1 – เกณฑ์มำตรฐำน Arm’s-length
ในการพิจารณาธุรกรรม ควรนาเกณฑ์มาตรฐานดังต่อไปนี้มาปรับใช้เท่าที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง
(ก)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่สำมำรถทำได้กับคู่สัญญำซึ่งเป็นบุคคลอื่นเป็นกำรทั่วไป

ถ้าธุรกรรรมนั้นเป็นธุรกรรมที่บริษัทฯ สามารถทาได้กับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลอื่นเป็นการทั่วไป และสามารถ
ระบุข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions) เกี่ยวกับสินค้า บริการและการกาหนดราคาได้โดยแน่นอน ข้อตกลง
และเงื่อนไขของธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงที่จะถือว่าเข้าลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length ก็ควรจะมี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 2 หน้า 179

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่ต่างไปจากธุรกรรมดังกล่าว เช่น อัตราค่าบริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บ
จากบริษัทในกลุ่มโนมูระก็ไม่ควรต่างไปจากอัตราที่เรียกเก็บจากลูกค้าผู้ลงทุนสถาบันอื่นทั่วๆ ไป

(ข)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่สำมำรถทำได้กับคู่สัญญำซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเท่ำนั้น

บริษัทฯ ควรพิจารณาว่าสามารถระบุข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้า บริการและการกาหนดราคาได้
แน่นอนหรือไม่ ในการนี้ เกณฑ์มาตรฐานตลาด (Market Benchmarks) สามารถนามาใช้ได้ และธุรกรรมในลักษณะนี้ที่
จะถือว่าเข้าลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length จะต้องเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขไม่แตกต่าง
ไปจากที่ท้องตลาดใช้กัน
(ค)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่สำมำรถทำได้กับคู่สัญญำซึ่งเป็นบุคคลอื่นเป็นกำรทั่วไป แต่ไม่ปรำกฎว่ำมี
เกณฑ์มำตรฐำนตลำดให้เปรียบเทียบ

กรณีเป็นธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นการเฉพาะ ไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานตลาดให้เปรียบเทียบ การที่บริษัทฯ จะแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นข้อตกลงทาง
การค้าแบบ Arm’s-length จะต้องแสดงให้เห็นได้ว่ากาไรทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขของธุรกรรมรายการที่
เกี่ยวโยงดังกล่าวไม่ได้ต่างจากผลกาไรที่เกิดจากธุรกรรมที่ทากับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลอื่นเป็นการทั่วไป
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าแบบ Arm’s-length
หรือไม่นั้น ไม่ควรจากัดอยู่เพียงเรื่องค่าตอบแทน แต่ควรพิจารณาจากข้อตกลงและเงื่อนไขปกติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น
ระยะเวลาการให้กู้ยืม หรือวิธีการชาระเงิน
หลักเกณฑ์ที่ 2 – กำรมีส่วนร่วม
ควรมีการประเมินการมีส่วนร่วมของคู่สัญญาในธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงโดยพิจารณาจาก:
•
•
•
•
•

การมีส่วนเกี่ยวข้องของพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในแง่ของความอาวุโส ประสบการณ์และเวลา
ทางาน
ความสามารถในการเลือกหาโอกาสในการลงทุน (Deal Origination)
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีผลต่อสัญญาว่าจ้าง (Mandate) และธุรกรรม
ค่าใช้จ่ายเพื่อลูกค้าที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
การมีส่วนร่วมในการขาย/จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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หลักเกณฑ์ที่ 3 – กำรรับควำมเสี่ยง
ควรมีการประเมินการรับความเสี่ยงของคู่สัญญาในธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงโดยพิจารณาจาก:
•
•
•
•
•
•

หนี้ตามกฎหมาย (Legal Obligations) ที่มีต่อลูกค้าหรือคู่สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องตามธุรกรรมรายการ
ที่เกี่ยวโยง
บทบาทและหน้าที่ตามกฎระเบียบข้อบังคับ
การใช้เงินทุน
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่มีต่อผู้ลงทุนและบุคคลที่สาม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดหรือความผันผวนของตลาด (Credit or Market Risks)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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รำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษั ท ฯ มี ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ บริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ส าหรั บ งวด 6 เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้
รำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริกำรและได้รับรำยได้ค่ำบริกำร
1.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญานายหน้าซื้อขายหลั กทรัพ ย์กั บ INSTINET PACIFIC LIMITED (“INSTINET”) เพื่อเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่ บริษัทฯ ทากับ
ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 22,394,935
บาท ค่านายหน้าคานวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

2.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับ
ที่บริษัทฯ ทากับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 67,100 บาท
ค่านายหน้าคานวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

3.

บริ ษั ท ฯ ได้ ท าสั ญ ญา INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กั บ NOMURA SINGAPORE
LIMITED (“NSL”) เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 7,605,169 บาท ค่าบริการตาม
สัญญาคานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากาไรร้อยละ 10

4.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจระหว่าง
ประเทศและข้อมูลตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 13,074,459 บาท ค่าบริการตาม
สัญญาคานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากาไรร้อยละ 10
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5.

บริ ษั ท ฯ ได้ ท าสั ญ ญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กั บ NSL เพื่ อ แนะน าลู ก ค้ า ที่ มี ศั ก ยภาพ
ในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รายได้ค่าบริการสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 646,777 บาท ค่าบริการตาม
สัญญาคานวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะนา และอัตราร้อยละที่กาหนดในสัญญา

6.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”)
เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทากับ
ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ค่าบริการสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 317,493 บาท ค่าบริการตาม
สัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

7.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ INSTINET เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญาที่จัดทาขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทากับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายได้ค่าบริการสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 49,707 บาท ค่าบริการตามสัญญา
เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

8.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA SECURITIES CO., LTD. (“NSC”) เพื่อสนับสนุน
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NSC แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 2,834,095 บาท ค่าบริการตาม
สัญญาคานวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

9.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
(“NIHK”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NIHK แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 964,742 บาท ค่าบริการตาม
สัญญาคานวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

10.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินของทาง NSL แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 987,789 บาท ค่าบริการตาม
สัญญาคานวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
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11.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD.
เพื่อการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย
รายได้ค่าบริการรับจาก NSL สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 8,069,471 บาท
เป็นค่าบริการตามสัญญาคานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากาไรร้อยละ 10 สุทธิจากรายได้ค่านายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์

12.

บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมรับจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์จาก INSTINET จากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 181,481 บาท ซึ่งเป็นอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

รำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริกำรและจ่ำยค่ำบริกำร
1.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อสนับสนุนการให้บริการแนะนาลูกค้า
ค่าบริการจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 2,658,617 บาท ค่าบริการตาม
สัญญาคานวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

2.

บริษัทฯ ได้ทาสัญญารับบริการเครือข่ายระบบคอมพิ วเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
ซึ่ ง มี ก รรมการของบริษั ท ฯ เป็ น กรรมการผู้ จั ด การ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ บริ ก ารเครื อข่ า ยเชื่ อ มสั ญญาณระบบ
คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่มีลักษณะและคุณภาพของบริการเช่นเดียวกับที่ได้รับจากผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความ
เกี่ยวโยงกันได้รับในอัตราค่าบริการที่เท่ากัน
ค่าบริการจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 1,190,767 บาท อัตราค่าบริการ
จ่ายนี้เป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

3.

บริษัทฯ ได้จ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ NSL สาหรับการทาการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
ค่านายหน้าจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 15,514 บาท ค่านายหน้าจ่าย
คานวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วไปที่
ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
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ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13. ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
13.1 งบกำรเงิน
สรุปรายงานผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขในรายงานผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ได้แก่ งบการเงินสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้เพื่อการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6
เดือน จึงนาเสนองบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สาหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มา ณ ที่นี้ด้วย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
30 มิถุนำยน 2562
จำนวนเงิน
ร้อยละ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์-สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

หน่วย: พันบาท
31 ธันวำคม 2560
จำนวนเงิน ร้อยละ

31 ธันวำคม 2561
จำนวนเงิน
ร้อยละ

435,512
449,420

5.04
5.21

388,056
29,377

3.90
0.30

6,947,576
23,707
6,971,283
(113,149)
6,858,134
1,158
6,859,292
438,315
85,531
26,251
78,799
261,787
8,634,907

80.46
0.28
80.74
(1.31)
79.43
0.01
79.44
5.08
0.99
0.30
0.91
3.03
100.00

8,435,323
25,232
8,460,555
(113,192)
8,347,363
398
8,347,761
702,611
88,899
26,521
83,882
285,107
9,952,214

84.76
0.25
85.01
(1.14)
83.87
0.01
83.88
7.06
0.89
0.27
0.84
2.86
100.00
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280,287
778,930

2.18
6.05

10,673,220
82.96
35,326
0.27
10,708,546
83.23
(6,970) (0.06)
10,701,576
83.17
327
0.01
10,701,903
83.18
624,254
4.85
115,390
0.90
12,927
0.10
72,762
0.57
279,708
2.17
12,866,161 100.00
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
30 มิถุนำยน 2562
จำนวนเงิน
ร้อยละ

31 ธันวำคม 2561
จำนวนเงิน ร้อยละ

หน่วย: พันบาท
31 ธันวำคม 2560
จำนวนเงิน
ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สนิ
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นทุนซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
- สารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ – ส่วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

1,450,000
1,764
1,636,737
-

16.79
0.02
18.96
-

1,250,000
478,196
2,157,294
299,532
37,868

12.56
4.80
21.68
3.01
0.38

3,800,000
642,984
2,376,693
53,217

29.53
5.00
18.47
0.41

132,850
236,863
3,458,214

1.54
2.74
40.05

97,413
321,648
4,641,951

0.98
3.23
46.64

100,044
318,085
7,291,023

0.79
2.47
56.67

2,150,469

24.90

2,150,469

21.61

2,150,469

16.71

2,133,321

24.71

2,133,321

21.43

2,133,321

16.58

187,700
215,000
490,203

2.17
2.49
5.68

187,700
215,000
623,773

1.89
2.16
6.27

178,800
215,000
897,521

1.39
1.67
6.98

5,176,693
8,634,907

59.95
100.00

5,310,263
9,952,214

53.36
100.00

27
5,575,138
12,866,161

43.33
100.00
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62)
จำนวนเงิน
ร้อยละ
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือ
ทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด / ปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำ
ไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อ
ขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไร (ขาดทุน) จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำ
ไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง สุทธิจำกภำษี

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61)
จำนวนเงิน

ร้อยละ

หน่วย: พันบาท
ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60)
จำนวนเงิน

ร้อยละ

258,632
181,733
141,190

41.38
29.07
22.59

730,826
385,963
367,035

46.12
24.36
23.16

812,777
428,600
363,878

43.88
23.14
19.64

38,722
4,783
625,060

6.19
0.77
100.00

88,116
12,683
1,584,623

5.56
0.80
100.00

240,270
6,832
1,852,357

12.97
0.37
100.00

348,262
75,429
25,989
(44)
134,723
584,359
40,701
(6,535)
34,166

55.72
12.07
4.16
(0.01)
21.55
93.49
6.51
(1.05)
5.46

651,484
203,290
88,763
106,222
317,115
1,366,874
217,749
(40,232)
177,517

41.11
12.83
5.60
6.71
20.01
86.26
13.74
(2.54)
11.20

641,971
263,593
82,088
635
273,721
1,262,008
590,349
(114,910)
475,439

34.66
14.23
4.43
0.03
14.78
68.13
31.87
(6.20)
25.67

-

(34)

1,899

-

7

(380)

-

(27)

1,519
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62)
จำนวนเงิน
ร้อยละ
รำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทรำยกำร
ใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนใน
ภำยหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
รำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทรำยกำร
ใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุนใน
ภำยหลัง - สุทธิจำกภำษี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด / ปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด / ปี

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61)

หน่วย: พันบาท
ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60)

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

ร้อยละ

ร้อยละ

-

11,541

-

-

(2,308)

-

-

9,233

-

34,166

9,206
186,723

1,519
476,958

0.02

0.08

0.22

2,150,469,000

2,150,469,000

2,150,469,000

กำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับงวด / ปี
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
(หุ้น)
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และวันที่ 31 ธันวำคม 2560
หน่วย: พันบาท
งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน
2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 31 ธ.ค. 61)

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60)

2,150,469
2,150,469

2,150,469
2,150,469

2,150,469
2,150,469

2,133,321
2,133,321

2,133,321
2,133,321

2,133,321
2,133,321

187,700
187,700

178,800
8,900
187,700

155,000
23,800
178,800

215,000
215,000

215,000
215,000

215,000
215,000

623,773
(167,736)
34,166
490,203

897,521
(451,598)
(8,900)
186,750
623,773

832,967
(387,085)
(23,800)
475,439
897,521

5,176,693

27
(27)
5,310,263

(1,492)
1,519
27
5,575,138

ทุนเรือนหุน้ ที่ออกและชำระแล้ว
ยอดต้นงวด / ปี
ยอดสิ้นงวด / ปี
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญและหุ้นทุนซื้อคืน
ยอดต้นงวด / ปี
ยอดสิ้นงวด / ปี
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว
สำรองตำมกฎหมำย
ยอดต้นงวด / ปี
สารองตามกฎหมายสาหรับงวด / ปี
ยอดสิ้นงวด / ปี
สำรองทั่วไป
ยอดต้นงวด / ปี
ยอดสิ้นงวด / ปี
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
ยอดต้นงวด / ปี
เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด / ปี
ยอดสิ้นงวด / ปี
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ – ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่ำทุน) จำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ยอดต้นงวด / ปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) สาหรับงวด / ปี
ยอดสิ้นงวด / ปี
รวมส่วนของเจ้ำของ
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน
2562
(1 ม.ค. 62 30 มิ.ย. 62)

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 31 ธ.ค. 61)

หน่วย: พันบาท
ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60)

40,701

217,749

590,349

26,692
(44)
(6,604)
(199)
7,956
25,989
(32,709)
(141,190)
(630)
37,490

50,653
106,222
20,164
(51)
190
(14,020)
88,763
(65,353)
(367,035)
(1,238)
8,911

47,302
635
(15,340)
(135,287)
386
7,997
82,088
(57,556)
(363,878)
(1,345)
8,570

(42,548)

44,955

163,921

(427,998)
1,486,987
274,786
20,615

763,572
2,237,826
(13,741)
651

(318,429)
(1,882,277)
(525,682)
(73,401)

200,000
(476,433)
(523,397)
(299,532)
(2,053)
(85,852)
124,575

(2,550,000)
(164,787)
(217,977)
299,532
10,738
410,769

1,750,000
572,146
83,026
(595)
51,541
(179,750)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
(กาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
(กาไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนเพื่อค้า
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
ประมาณการหนี้สิน-ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรดำเนินงำน
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน
2562
(1 ม.ค. 62 30 มิ.ย. 62)

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 31 ธ.ค. 61)

หน่วย: พันบาท
ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60)

เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับอื่น
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

3,617
(24,115)
14,293
142,715
987
(44,442)
217,630

14,000
(96,028)
5,678
377,128
1,063
(69,003)
643,607

2,306
(83,086)
15,449
359,102
1,149
(135,745)
(20,575)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(5)
(22,107)
2,147
(2,877)
19,967
437
(2,438)

1,582
(84,731)
(257)
(19,796)
196
(16,720)
35,135
351
(84,240)

(6,432)
105,994
2,750
136,767
(27,988)
35
(3,894)
42,067
692
249,991

(167,736)
(167,736)
47,456
388,056
435,512

(451,598)
(451,598)
107,769
280,287
388,056

(387,085)
(387,085)
(157,669)
437,956
280,287

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด / ปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด / ปี
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 30 มิถุนำยน 2561
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62)
จำนวนเงิน
ร้อยละ
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง

หน่วย: พันบาท
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2561
(1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61)
จำนวนเงิน
ร้อยละ

258,632
181,733
141,190
38,722
4,783
625,060

41.38
29.07
22.59
6.19
0.77
100.00

417,456
211,528
202,312
51,191
3,205
885,692

47.14
23.88
22.84
5.78
0.36
100.00

348,262
75,429
25,989
(44)
134,723
584,359
40,701
(6,535)
34,166

55.72
12.07
4.16
(0.01)
21.55
93.49
6.51
(1.05)
5.46

333,628
126,757
50,859
106,222
143,115
760,581
125,111
(21,719)
103,392

37.67
14.31
5.74
11.99
16.16
85.87
14.13
(0.74)
13.39

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง - สุทธิจำกภำษี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

-

(34)
7

-

(27)
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 30 มิถุนำยน 2561
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62)
จำนวนเงิน
ร้อยละ

หน่วย: พันบาท
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2561
(1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61)
จำนวนเงิน
ร้อยละ

34,166

(27)
103,365

0.02

0.05

2,150,469,000

2,150,469,000

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ขำดทุน) สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับงวด / ปี
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 30 มิถุนำยน 2561
หน่วย: พันบาท
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2561
(1 ม.ค. 61 –
30 มิ.ย. 61)

2,150,469
2,150,469

2,150,469
2,150,469

2,133,321
2,133,321

2,133,321
2,133,321

187,700
187,700

178,800
178,800

215,000
215,000

215,000
215,000

623,773
(167,736)
34,166
490,203

897,521
(451,598)
103,392
549,315

5,176,693

27
(27)
5,226,905

ทุนเรือนหุน้ ที่ออกและชำระแล้ว
ยอดต้นงวด
ยอดสิ้นงวด
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญและหุ้นทุนซื้อคืน
ยอดต้นงวด
ยอดสิ้นงวด
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว
สำรองตำมกฎหมำย
ยอดต้นงวด
สารองตามกฎหมายสาหรับงวด
ยอดสิ้นงวด
สำรองทั่วไป
ยอดต้นงวด
ยอดสิ้นงวด
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
ยอดต้นงวด
เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดสิ้นงวด
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ – ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่ำทุน)
จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ยอดต้นงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) สาหรับงวด
ยอดสิ้นงวด
รวมส่วนของเจ้ำของ
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 30 มิถุนำยน 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนเพื่อค้า
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
ประมาณการหนี้สิน-ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน
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หน่วย: พันบาท

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 30 มิ.ย. 62)

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2561
(1 ม.ค. 61 30 มิ.ย. 61)

40,701

125,111

26,692
(44)
(6,604)
(199)
7,956
25,989
(32,709)
(141,190)
(630)
37,490

25,545
106,222
(43,519)
(51)
(18)
4,377
50,859
(34,959)
(202,312)
(611)
4,455

(42,548)

35,099

(427,998)
1,486,987
274,786
20,615

(132,551)
1,268,187
268,359
(18,394)

200,000
(476,433)
(523,397)
(299,532)
(2,053)
(85,852)
124,575

(800,000)
(639,281)
306,740
299,517
(75,585)
512,091
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 30 มิถุนำยน 2561

หน่วย: พันบาท

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 30 มิ.ย. 62)

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2561
(1 ม.ค. 61 30 มิ.ย. 61)

เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับอื่น
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

3,617
(24,115)
14,293
142,715
987
(44,442)
217,630

10,674
(50,955)
6,076
206,934
(342)
(60,814)
623,664

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(5)
(22,107)
2,147
(2,877)
19,967
437
(2,438)

1,583
(62,317)
(257)
(7,362)
183
(4,250)
17,815
210
(54,395)

(167,736)
(167,736)
47,456
388,056
435,512

(451,598)
(451,598)
117,671
280,287
397,958

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 3 หน้า 196

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

13.2 ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
(1 ม.ค. 62 –
30 มิ.ย. 62)

ปีบัญชี 2561
(1 ม.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61)

ปีบัญชี 2560
(1 ม.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)

83.65
5.47
1.30
16.42

81.42
11.20
3.26
12.16

81.271
25.671
8.60
55.61

0.74
0.13

1.56
0.14

4.10
0.16

0.54
5.24
9.08
87.94
0.67
N/A

0.65
6.87
10.06
107.00
0.87
94.49

0.24
3.04
6.98
89.77
1.31
94.99

5.08

7.06

4.85

168.95

158.40

76.88

2.41
0.02
N/A

2.47
0.08
0.08

2.59
0.22
0.21

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
อัตรำส่วนอื่นๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ร้อยละ)
(คานวณตามเกณฑ์สานักงาน ก.ล.ต.)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

อัตรำกำรเติบโต
สินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
(13.24)
(22.65)
24.56
หนี้สินรวม (ร้อยละ)
(25.50)
(36.33)
50.52
รายได้จากการขายหรือให้บริการ (ร้อยละ)
50.05
(14.82)
10.491
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ร้อยละ)
0.50
5.78
1.401
กาไรสุทธิ (ร้อยละ)
(66.96)
(62.66)
15.35
1
ตัวเลขที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่นาเสนอในปี 2560 เนื่องจากรายได้ค่านายหน้าและรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่
แสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอรายการในงบการเงินสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ
สาหรับปีบัญชี 2561 ทั้งนี้ การจัดประเภทใหม่มีผลกระทบต่อรายได้รวมแต่ไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุทธิสาหรับปี
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14. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ (Overview)
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นดังนี้
สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สดใสนัก ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 จะมีกระแส
เงินทุนไหลเข้าหุ้นไทย เนื่องจากการเพิ่มน้าหนักหุ้นไทยของดัชนี MSCI ทาให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เคลื่อนไหวในแดน
บวก อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากสงครามการค้าสหรัฐฯกับ จีนที่มีความไม่แน่นอน กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
และไทย ทาให้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุน ทาให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของตลาด
โดยรวมลดลงจาก 57,435 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 มาเป็น 43,402 ล้านบาทต่อวันในงวดเดียวกันของ
ปี 2562 ส่งผลให้ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
บริษัทฯ ในภาพรวมของครึ่งปีแรกของปี 2562 หดตัวลง รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในด้านอัตรา
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย การแย่งชิงบุคลากร ตลอดจนโครงสร้างการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น
โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.98 ลดลงจากปี 2561 ที่มี ส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 2.24 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้มีความ
แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและ
การลงทุนให้กับลูกค้า นักลงทุน และที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor: “FA”) การพัฒนาบุคลากรและ
ระบบงานของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพมากขึ้น การพัฒนาและปรับปรุงระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และ
กองทุนรวมให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การขยายช่องทางการให้
ข้ อมูลข่ าวสารทางการเงินและการลงทุนไปยั ง Social Media ยอดนิยมหลากหลายช่องทาง ทั้ง Facebook Page:
Nomura Direct และ Line Official: @NomuraDirect รวมถึง YouTube Channel: NomuraDirect เพื่อตอบสนองไลฟ์
สไตล์ (Lifestyle) ของลูกค้าในยุคสมัยใหม่และเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า ตลอดจนการขยายฐานและให้บริการ
นักลงทุน High Networth เป็นต้น
ธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกของปี 2562 เติบโตช้าลง เนื่องจาก
ความผันผวนของสภาพตลาดส่งผลให้ความสนใจในธุรกรรมนี้ของนักลงทุนลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2562 กระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทย ส่งผลให้นักลงทุนเปิดฐานะการถือครองตราสารอนุพันธ์ โดย ณ วัน
สิ้นงวด 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียนจากธุรกรรมดังกล่าว 336 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
234 ล้านบาท หรือร้อยละ 231 จาก 101 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561
ธุรกิจการให้กู้ยื มเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยหดตัวลง เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาวะ
เศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่หดตัวลงเป็นลาดับ ซึ่งทาให้ลูกค้า
ของบริษัทฯ ลดความเสี่ยงด้วยการปรับลดความต้องการลงทุนด้วยการใช้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯคงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯในระดับเดิมเพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ส่งผลให้ยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงโดย ณ สิ้นงวด 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
5,567 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.64 จาก 5,603 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561
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ธุรกิจวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกของปี 2562 โดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน โดยทั้งรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและรายได้จากการรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
ธุ ร กิ จ ค้ า ตราสารหนี้ ข องบริ ษั ท ฯ ในครึ่ ง ปี แ รกของปี 2562 หดตั ว ลงจากงวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การผิดนัดชาระของตราสารหนี้ของบริษัทเอกชน ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้ว่าการผิดนัดยังมี
สัดส่วนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระบบ แต่มีผู้แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดทั้งกลุ่มธนาคารพาณิชย์
และบริษัทหลักทรัพย์ และการปรับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การจาหน่ายตราสารหนี้ทั้งตั๋วเงิน และหุ้นกู้
เพื่อแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและความต้องการของนักลงทุนในปัจจุบัน ทาให้ตราสารหนี้ระยะสั้นมีมูลค่าซื้อ
ขายลดน้อยลง รวมทั้งแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของตลาดโลกและประเทศไทย ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดตรา
สารหนี้ระยะยาวลดน้อยลงเช่นกัน
ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกของปี 2562 ดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากสภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความผันผวน ส่งผลให้นักลงทุนรายบุคคล
ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตเพิ่มมากขึ้น โดยบางส่วนเป็นนักลงทุนรายใหม่ที่เริ่มเข้ามายืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตเป็น
ครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนรุ่นใหม่อย่าง
สม่าเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มนักลงทุนสถาบันมีความต้องการยืมหุ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงของบัญชีเงินลงทุนของตนเอง
และยืมหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มสูงขึ้นมาก ทาให้บริษัทฯ มีมูลค่าการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เติบโตอย่างก้าวกระโดด
และส่งผลให้รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น
ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกของปี 2562 ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันในธุรกิจนี้มากขึ้น
กล่าวโดยสรุป ครึ่งปีแรกของปี 2562 เป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนค่อนข้างผันผวน เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการดาเนินธุรกิจ หลักทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
ทาให้ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ธุรกิจจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจ Block Trade – Single Stock Futures ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรั พย์มีการหดตัวลง ในขณะที่ธุรกิจวาณิชธนกิจ
และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นบ้าง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดาเนินกลยุทธ์การกระจายแหล่งรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย
ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง ที่บริษัทฯ ได้
พยายามดาเนินการตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว
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14.1 กำรวิเครำะห์กำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
(1)

กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ

ภาพรวมการดาเนินงานและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 และ ปี 2561
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนของปีบัญชี 2562 เท่ากับ 34.17 ล้านบาท คิดเป็นกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาท
ลดลง 69.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.95 จากงวดเดียวกัน ของปีบัญชี 2561 ซึ่งมีกาไรสุทธิ 103.39 ล้านบาท กาไรต่อ
หุ้น 0.05 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิลดลง เนื่องจากรายได้รวมลดลงมากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายรวม โดยรายได้รวมลดลง 260.63
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 29.43 จาก 885.69 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนของปีบัญชี 2561 เป็น 625.06 ล้านบาท ในงวด
6 เดือนของปีบัญชี 2562 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 176.22 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23.17 จาก 760.58 ล้านบาท
ในงวด 6 เดือนของปีบัญชี 2561 เป็น 584.36 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนของปีบัญชี 2562
รายได้รวมลดลง เนื่องจากการลดลงของรายได้ธุรกิจจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจ Block Trade – Single Stock Futures ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีการหดตัวลง ในขณะที่ธุรกิจวาณิชธนกิจ
และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น
ค่าใช้จ่ายรวมลดลง จากการลดลงของต้นทุนทางการเงิน ค่าธรรมเนียมและบริการ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่แปรตามรายได้จากธุรกิจนายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น โดยไม่มีการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่ม ในขณะที่ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานจากการกาหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลงมากจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน อันเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่มี ความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าและการ
เมืองไทย จนก่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผันผวน ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจ
หลักทรัพย์ ทาให้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงเป็นส่วนใหญ่ และรายได้จากธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ลดลง ส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมลดลง
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รายได้รวมสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 260.63 ล้านบาท (หรือร้อยละ 29.43) จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รายได้ค่านายหน้าสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 158.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
38.05 จาก 417.46 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 258.63 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน
รายได้ค่านายหน้าของบริษัทฯ ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง
146.09 ล้านบาท และค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 12.73 ล้านบาท ตามสภาวะการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ผันผวน การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย์ และการแย่งชิงลูกค้าและบุคคลากร รวมถึงการแข่งขันใน
ด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขาย ตลอดจนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์มากขึ้น ทาให้ส่วนแบ่งตลาด
และรายได้ค่านายหน้าของบริษัทฯ ลดลง
การลดลงของรายได้ค่านายหน้าและรายได้รวมดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายได้รวม
ลดลงจากร้อยละ 47.14 ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็นร้อยละ 41.38 ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 29.80 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 14.09 จาก 211.53 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 181.73 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี
ปัจจุบัน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็น
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนและรายได้ค่าบริการรับจากกลุ่มโนมูระเป็นจานวนเงินรวม 64 ล้านบาท ในขณะที่รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตราสารหนี้และค่าธรรมเนียมจากการยื มและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น
จานวนเงินรวม 33 ล้านบาท
การลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการและรายได้รวมดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 23.88 ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็นร้อยละ 29.07 ในงวดเดียวกันของ
ปีปัจจุบัน
รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 61.12
ล้านบาท หรือร้อยละ 30.21 จาก 202.31 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 141.19 ล้านบาท ในงวดเดียวกัน
ของปีปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกตามสภาวะตลาด
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การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการลดลงของรายได้รวมดังกล่าวข้างต้น ทาให้
สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่ อซื้อหลักทรัพย์ต่อรายได้รวมลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 22.84 ในงวด 6 เดือนแรก
ของปีก่อน เป็นร้อยละ 22.59 ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน
ทั้งนี้ ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 1,386.96 ล้านบาท จาก 6,953.84 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด
บัญชี 30 มิถุนายน 2561 เป็น 5,566.88 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ
19.94
กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 12.47
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.36 จาก 51.19 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 38.72 ล้านบาท ในงวด
เดียวกันของปีปัจจุบัน
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
ธุรกรรม Block Trade – Single Stock Future ที่ลดลงตามความผันผวนของสภาพตลาดส่งผลให้ ความต้องการลงทุน
ผ่านธุรกรรมนี้ลดลงด้วย นอกจากนี้กาไรจากธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกของปี 2562 หดตัวลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การผิดนัดชาระของตราสารหนี้ของบริษัทเอกชน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนและความไม่แน่นอนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
การลดลงของกาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนกาไรและผลตอบแทน
จากเครื่องมือทางการเงินต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 5.78 ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็นร้อยละ 6.19
ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน
รำยได้อื่น
รายได้อื่นสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้น 1.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.23 จาก
3.21 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 4.78 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน
เนื่องจากในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ส่งเสริมการขายในธุ รกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นดังกล่าวข้างต้นทาให้สัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 0.36
ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็นร้อยละ 0.77 ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน
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ค่าใช้จ่ายรวมสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 176.22 ล้านบาท (หรือร้อยละ 23.17)
จากงวดเดียวกันของปีก่อน
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้น 14.63 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.39 จาก 333.63 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 348.26 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 33.09 ล้านบาท จากการกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่
5 เมษายน 2562 แต่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่แปรตามรายได้จากธุรกิจนายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์
ลดลง 20 ล้านบาท
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 51.33 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 40.49 จาก 126.76 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 75.43 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่แปรตามการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ
การเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนและการลดลงของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 24.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.90
จาก 50.86 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 25.99 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน เนื่องจากการ
ลดลงของเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 106.27 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 100.04 เนื่องจากการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 106 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน จาก
ลูกค้ารายหนึ่งที่ได้รับคาสั่งอายัดหลักประกันจากส่วนราชการ ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดาเนินคดีเรียกให้
ลูกหนี้ดังกล่าวชาระหนี้เต็มจานวน ในขณะที่บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงวดเดียวกันของปี
ปัจจุบัน
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ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 8.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.86 จาก
143.12 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 134.72 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล
จากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคดีความ
ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 15.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.89 จาก
21.72 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เป็น 6.54 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน เนื่องจากกาไรก่อนภาษี
เงินได้ลดลงจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2562 คือ ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับงวดเดียวกันของปีก่อน
(2)

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ

ภาพรวมฐานะทางการเงินและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม
2561
ในครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นการการขยายฐานและเพิ่มความ
หลากหลายของฐานนักลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มี
ความแตกต่าง อย่างไรก็ตามธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงตามสภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย์ การแย่งชิงบุคลากรและลูกค้า รวมถึงการแข่งขันในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายทาให้ส่วน
แบ่งตลาดธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลง และธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงตามสภาวะตลาดตรา
สารหนี้และความไม่แน่นอนจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผันผวน
ส่งผลให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures หดตัวลง ซึ่งนาไปสู่
ความต้องการใช้เงินทุนลดลงด้วย
ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็นดังนี้
สินทรัพย์รวมลดลง 1,317.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.24 จาก 9,952.21 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็น 8,634.91 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากการลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผันผวน ทั้งนี้ยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน
2562 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์และ
ยังไม่ครบกาหนดในช่วงสิ้นงวด ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 79.44 ของสินทรัพย์รวม
หนี้สินรวมลดลง 1,183.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.50 จาก 4,641.95 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็น 3,458.21 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากการลดลงของตั๋วแลกเงินที่ครบกาหนด และการลดลงของ
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เจ้ า หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ซึ่ ง เกิ ด จากปริ ม าณการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นช่ ว งสิ้ น งวดบั ญ ชี
30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 47.33 ของหนี้สินรวม
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวมลดลง 133.57 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 2.52 จาก 5,310.26 ล้ า นบาท ณ วั นที่
31 ธันวาคม 2561 เป็น 5,176.69 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากการลดลงของกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเงินปันผลจ่าย
จากผลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บริ ษั ท ฯ มี อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้น ลดลงจาก 0.87 เท่ า ณ สิ้ น ปี บั ญ ชี
31 ธันวาคม 2561 เป็น 0.67 เท่า ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จากการลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ที่ออก อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราค่อนข้างต่า ซึ่ง แสดงว่ามีฐานะการเงิน
แข็งแกร่งและไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กาหนด โดยมีมูลค่าตามบัญชีลดลง 0.06 บาทต่อหุ้น
จาก 2.47 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 เป็น 2.41 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้
การจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้นโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีต้นทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม
ในด้านสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ ดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 262 จานวน
4,626.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ร้อยละ 168.95
ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่าตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ คือ ไม่ต่ากว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและ
ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ ยังคงจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีสภาพคล่อ งทางการเงินที่ดี
และมีความมั่นคงทางการเงิน
สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 ลดลง 1,317.31 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 47.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 จาก 388.06 ล้านบาท ณ
สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 เป็น 435.51 ล้านบาท ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 1,488.47
ล้านบาท หรือร้อยละ 17.83 จาก 8,347.76 ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 เป็น 6,859.29 ล้านบาท ณ สิ้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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งวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงประมาณ 36.08 ล้านบาท จาก 5,602.96
ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 เป็น 5,566.88 ล้านบาท ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จากความผัน
ผวนของบรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สานักหัก
บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากปริมาณการซื้อขายในช่วงก่อนวันสิ้นงวดและยังไม่ครบกาหนดชาระ
ณ สิ้นงวด 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้จาแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้ างรับรวม 6,859.29 ล้าน
บาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 113.15 ล้านบาท) แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ 6,858.74 ล้านบาท มูลหนี้จัด
ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน 106.78 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจานวน 6.97 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปีบัญชี
31 ธันวาคม 2561 ที่มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 8,347.76 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญจานวน 113.19 ล้านบาท) แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติจานวน 8,346.96 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
107.02 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจานวน 6.97 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับมูล
หนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจานวน และมีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับมูลหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐานบางส่วนตาม
หลักความระมัดระวังอันเนื่องจากเป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับคาสั่งอายัดหลักประกันจากส่วนราชการ
เงินลงทุน
เงินลงทุนลดลง 264.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.62 จาก 702.61 ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม
2561 เป็น 438.31 ล้านบาท ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของตราสารหนี้ที่ถือ
ครองเพื่อค้า ตามสภาพตลาดตราสารหนี้
อำคำรและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ลดลง 3.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.79 จาก 88.90 ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม
2561 เป็น 85.53 ล้านบาท ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จากการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 1,183.74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้ น 200 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.00 จาก 1,250 ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี
31 ธันวาคม 2561 เป็น 1,450 ล้านบาท ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 เนื่องจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
จากธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นจานวน 1,350 ล้านบาท
และเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 100 ล้านบาท ตามนโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
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เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 520.56
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.13 จาก 2,157.29 ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 เป็น 1,636.74 ล้านบาท ณ
สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นผลจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดลงในช่วงสิ้นงวด
30 มิถุนายน 2562
ประมำณกำรหนี้สินจำกผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 35.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.38
จาก 97.41 ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 เป็น 132.85 ล้านบาท ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จาก
การรับรู้กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัย และการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานที่รับรู้ในงวด 6 เดือนแรกของปีบัญชี 2562 และการตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 33.09 ล้าน
บาท จากการกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มี
สิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่นลดลง 84.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.36 จาก 321.65 ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561
เป็น 236.86 ล้านบาท ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวม ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 ลดลง 133.57 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ลดลง 133.57 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 2.52 จาก 5,310.26 ล้ า นบาท ณ สิ้ น ปี บั ญ ชี
31 ธันวาคม 2561 เป็น 5,176.69 ล้านบาท ณ สิ้นงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2562 จากปัจจัยดังนี้
•

กาไรสะสมลดลง 167.74 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับรอบปีบัญชี 2561
ในปี 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

•

กาไรสะสมเพิ่มขึ้น 34.17 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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14.2 ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนัยสำคัญใน
อนำคต
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นปัจจัยหลักที่อาจส่งผลต่อฐานะการเงิน
หรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการผลักดัน
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวของภาครัฐ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ประเทศคู่ค้ารวมถึงประเทศอื่นๆ แนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินไทยและต่างประเทศ แนวโน้มการปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นต่าตามนโยบายของภาครัฐ ภาวะทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งอาจมีผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
สาคัญ สภาวะสังคมของประเทศไทยที่กาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในระยะเวลาไม่ กี่ปีข้างหน้า การผลักดันให้
ภาคประชาชนมีการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับวัยเกษียณของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การสนับสนุนการให้
ความรู้ด้านการเงินและลงทุนและการพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงที่หลากหลายของภาคเอกชน ความก้าวหน้าของ
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยและมาตรการทาง
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) แนวโน้มราคาน้ามันดิบในตลาดโลก แนวโน้มราคาพืชผลการเกษตรที่มีความสาคัญต่อเกษตรกรซึ่งเป็น
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แนวโน้มการอ่อนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่/
ออกจากประเทศกาลังพัฒนาในทวีปเอเชีย การเก็บออมของภาคประชาชน ความต้องการลงทุนในตลาดตราสารทุนและ
ตราสารหนี้ของนักลงทุน ความต้องการขยายธุรกิจ ทิศทางการดาเนินงาน และระดับความสามารถในการทากาไรของ
บริษัทจดทะเบียน รวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นตามลาดับของเทคโนโลยี (Fin Tech และ Startup) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในฐานะ
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ในด้านภาวะอุตสาหกรรม นโยบายของทางการที่มีการประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2555 ทาให้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นใหม่เข้ามาดาเนินงานในธุรกิจ
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหลายแห่ง ซึ่งส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการช่วงชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนเทคโนโลยี (Fin Tech) ที่เริ่ม
มีบทบาทมากขึ้น พฤติกรรมของนักลงทุนที่สนใจทารายการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานตามแผนงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อรักษาความสามารถในการทากาไรและความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการพัฒนาและจัดหา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดรับกับความต้องการใหม่ๆ ของนักลงทุน การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบซื้อขายให้มีประสิทธิภาพและมีความแตกต่าง การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบงานต่างๆ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรและ FA เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการขยายช่องทางการให้บริการให้หลากหลายและ
เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์กระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจ
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการให้
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขาย
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และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ FA
ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้อขายออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสนองต่อไลฟ์สไตล์
(Lifestyle) ของนักลงทุนในยุคสมัยนี้
และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ริเริ่มจัดตั้ง CNS Convention Center ณ อาคารไทยวา ชั้น G ขึ้น เพื่อให้
เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและการประชุมต่างๆ รวมไปถึงการจัดการอบรมและสัมมนาของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูล
และความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าและนักลงทุน โดยสามารถถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย
ของบริษัทฯ ไปยังสานักงานสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ลูกค้าทั้งในสานักงานใหญ่และสานักงานสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งริเริ่มโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็น
โครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เพื่อ
รับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูง อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้ ด้านการเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพ แก่นักลงทุนและ FA ซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าว
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบภายใต้ความริเริ่ม
เชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง โดยสานต่อโครงการ CNS Corporate Access ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี อีกทั้งเพิ่มกิจกรรม mai Company Snapshot at Nomura ภายใต้โครงการ CNS Corporate Access เพื่อให้
ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีกด้วย พร้อมทั้งขยายช่องทางการให้บริการรวมถึงการให้
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินและการลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น Line Official: @NomuraDirect และ Facebook
Page: Nomura Direct นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มจัดทาบทวิเคราะห์กองทุนรวมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนให้แก่นักลงทุน รวมไปถึงการสนับสนุนให้ลูกค้ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิ จ ตลอดจนสภาพคล่ อ งและความสามารถในการรั บ ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทย
สาหรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในครึ่งหลังของปี 2562 และในปี 2563 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นในด้านการขยาย
ฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
และการลงทุนให้มีความแตกต่าง โดยจะสานต่อโครงการ CNS Corporate Access อย่างต่อเนื่อง การสื่อสารผ่าน
Social Media ทั้ง Line Official และ Facebook page เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้านการเงินและการลงทุน มุ่งเน้นการ
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุนให้เห็นความสาคัญและประโยชน์ในการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
(Asset Allocation) ที่เหมาะกับความสามารถในการรับความเสี่ยงและเป้าหมายในการลงทุนของลูกค้ารวมถึงการเสนอ
บริการ Nomura iWealth เพื่อให้คาปรึกษาการจัดสรรพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมพร้อมบริการปรับเปลี่ยนพอร์ตการ
ลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ (Portfolio Rebalancing Service) ตามความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละ
ราย โดยลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์หรือที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ตลอดจนมุ่งให้ความรู้แก่ลูกค้า
และนักลงทุนในการวางแผนทางการเงินสาหรับวัยเกษียณ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะน าเทคโนโลยี ท างการเงิ น ใหม่ ๆ มาเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างรวดเร็ว การจัดอบรมสัมมนาเพื่อแบ่งปัน
ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน และบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส คานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม การกากับ ดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีวินัยทางการเงิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่จะนามาซึ่ง
ความสาเร็จในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระยะยาว และทาให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ฉบับนี้
แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1)

งบการเงิ น และข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ างวด 6 เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2562 ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว

(2)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ กากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชือ่
นายสุเทพ พีตกานนท์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร

ลำยมือชื่อ
_________________________________

นายคัทซึยะ อิมะนิชิ

กรรมการอานวยการ

_________________________________

นายชินยะ โยโกยาม่า

กรรมการบริหาร

_________________________________

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

กรรมการบริหาร

_________________________________

ผู้รับมอบอำนำจ
ชือ่

ตำแหน่ง

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน

ลำยมือชื่อ
_________________________________

(ประทับตราบริษัทฯ)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 211

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรทำบัญชีและเลขำนุกำรบริษัทฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1: รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้
รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรทำบัญชีและเลขำนุกำรบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
นำยสุเทพ พีตกำนนท์
อายุ 57 ปี ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri - Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สกุลสุรียเดช
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
• การกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Global Stock Selection, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เรียนรู้พฤติกรรมเอ๊ะ กับกฏหมายฟอกเงินและป้องกันการก่อการร้าย, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• จับจังหวะเทรดสินค้าที่หลากหลายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559,
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
• เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET 50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
• เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
• กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่างเหมาะสม (เงินฝาก ทองคา กองทุน หุ้น หุ้นกู้), 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
• ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4, 2550, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Director Certification Program (DCP), 2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Chairman 2000, 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2558 – 2559
ดารงตาแหน่ง รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555 – 2558
ดารงตาแหน่ง กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 1

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำยสุเทพ พีตกำนนท์ (ต่อ)
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 2

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำยคัทซึยะ อิมะนิชิ
อายุ 43 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการอานวยการ และเป็นกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
ได้รับใบอนุญาตทางาน (Work Permit) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี Political Science and Economics, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), 2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการอานวยการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 – มี.ค. 2560
ดารงตาแหน่ง Executive Director, Financial Institutions Department, Nomura Securities Co., Ltd.
เม.ย. 2557 – มี.ค. 2559
ดารงตาแหน่ง Branch Manager, Shimonoseki Branch, Nomura Securities Co., Ltd.
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 3

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำยชินยะ โยโกยำม่ำ
อายุ 54 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหาร กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี Bachelor of Law, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), 2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
พ.ค. 2554 – ก.ค. 2560
ดารงตาแหน่ง Executive Director, Investor Relations Department, Nomura Holdings, Inc.
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 4

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว
อายุ 59 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหาร และเป็นกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ Southern Adventist University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• PVD Influencer, 2562, สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
• Board Matters and Trends (BMT), 2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน, 2561, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, 2561, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เจาะเทคนิคการทาหน้าที่ของผู้แนะนาการลงทุน, 2561, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค Fintech, 2561, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สกุลสุรียเดช
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
• ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24, 2560, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
• การกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Global Stock Selection, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เรียนรู้พฤติกรรมเอ๊ะ กับกฏหมายฟอกเงินและป้องกันการก่อการร้าย, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• เส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• จับจังหวะเทรดสินค้าที่หลากหลายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559, สถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Transformative Engagement Workshop, 2557, บริษัท ปราณา จากัด
• สร้างระบบปฎิบัติงานทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วย HR Scorecard, 2554, หอการค้าไทย
• การสร้างและพัฒนายอดขาย (บริการทีมขาย), 2554, หอการค้าไทย
• เทคนิคการเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้รายย่อย, 2554, สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 5

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว (ต่อ)
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 6

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำยยูจิ ฮิบิโนะ
อายุ 53 ปี ดารงตาแหน่งกรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Keio University ประเทศญี่ปุ่น
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
พ.ค 2561 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง Senior Managing Director, Retail Division Wealth Management Business and Asia Strategy
(Deputy), Nomura Securities Co., Ltd.
เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561
ดารงตาแหน่ง Senior Managing Director, Human Resources, Nomura Securities Co., Ltd.
เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561
ดารงตาแหน่ง Senior Managing Director, Human Resources, Nomura Holding, Inc.
เม.ย. 2558 – มี.ค. 2560
ดารงตาแหน่ง Managing Director, Retail Strategy Department, Nomura Securities Co., Ltd.
ส.ค. 2555 – มี.ค. 2558
ดารงตาแหน่ง Head of Numazu Branch Office, Nomura Securities Co., Ltd.
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
Senior Managing Director, Retail Division Wealth Management Business and Asia Strategy (Deputy), Nomura Securities Co., Ltd.
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 7

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำยฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
อายุ 57 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Imperial College London, University of London สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Bradford, สหราชอาณาจักร
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
• Certified Financial Risk Manager (FRM) from the Global Association of Risk Professional (GARP)
• Certified Professional Risk Manager (PRM) from the Professional Risk Managers’ International Association (PRIMA)
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
• Responsible risk management, 2559, Grant Thornton Singapore
• Directors as gatekeepers of market participants, 2559, Securities Industry Development Corporation
• Financial Services – Information Security (FS–IS) Forum, 2559, The Association of Banks in Singapore
• Common Reporting Standards – The Early Adopter Experience, 2559, British High Commission
• Building Effective Anti–Corruption Ethics and Compliance Programs, 2559, British High Commission
• CMDP Module 3: Risk oversight and compliance – Action plan for Board of Directors, 2559, Securities Industry Development
Corporation
• CMDP Module 4: Current and Emerging Regulatory Issues in the Capital Market, 2559, Securities Industry Development Corporation
• Cyber Security Training, 2559, Nomura – Conducted by MWR InfoSecurity
• Cybersecurity, the Cloud and Privacy: the Way Forward, 2559, ASIFMA
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง Managing Director and Chief Administrative Officer, Wealth Management Dept.,
Nomura Singapore Limited
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
Director of Counterparty Risk, ING Bank NV, Singapore Branch
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 8

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ คุณพนิชกิจ
อายุ 65 ปี ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) , University of Wisconsin-Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) , University of Wisconsin-Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 44/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการบริหารเงิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2561 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2561 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2560 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2560 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง อนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2560 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2557 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2555 – 2560
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
2551 – 2559
ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี (การบัญชีและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการบริหารเงิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดารงตาแหน่ง อนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดารงตาแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 9

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 10

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
อายุ 67 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
• AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน, 2560, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สกุลสุรียเดช
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14, 2555, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ได้รับรางวัล ”บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”, 2553, มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
• Director Accreditation Program (DAP), 2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2560 – 2561
2550 – 2561
2558 – 2560
2558 – 2560
2552 – 2560
2550 – 2559
2543 – 2560

ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท เบรนเนอร์จี้ จากัด
ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท เอนี่คลาวด์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 11

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ (ต่อ)
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท เบรนเนอร์จี้ จากัด
ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จากัด
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 12

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำยประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
อายุ 59 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สกุลสุรียเดช
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP), 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2555 – ม.ค. 2560
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2553 – 2559
ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2557 – 2559
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)
2546 – 2556
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)

กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 13

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ดร.ประสิทธิ์ กำญจนศักดิ์ชัย
อายุ 55 ปี ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38, 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP), 2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จากัด
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จากัด
ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จากัด
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำยสมชำย ธงไชย
อายุ 41 ปี ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• NEXT (New Executives Training Program), 2562, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP), 2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 – ส.ค. 2562
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท แบล็คบรายเออร์ จากัด
ม.ค. 2561 – มี.ค. 2561
ดารงตาแหน่ง Country Head of Corporate Finance บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ก.พ. 2560 – ธ.ค. 2560
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
มี.ค. 2555 – ม.ค. 2560
ดารงตาแหน่ง CEO และ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จากัด
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริษัท แบล็คบรายเออร์ จากัด
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำยณัฐพล โลหชิตพิทักษ์
อายุ 43 ปี ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Process Innovation Management and Industry Transformation, 2561, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• Good IT Governance: Risk Management and Data Responsibility, 2561, สานักงานกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์
• IT Governance and Cyber Resilience Program, 2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี -

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ม.ค. 2547 – เม.ย. 2561
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำงกฤตติกำ ธำรำมำศ
อายุ 59 ปี ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
• วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่, 2562, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1, 2562, สถาบันประกันภัยไทย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน, 2561, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, 2561, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
เจาะเทคนิคการทาหน้าที่ของผู้แนะนาการลงทุน, 2561, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค Fintech, 2561, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก, 2561, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จากัด
เตรียมปรับพอร์ทตราสารหนี้ พร้อมรับมือดอกเบี้ยขาขึ้น, 2561, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1, 2561, สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย
Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน, 2559, สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จากัด
การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จากัด
การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จากัด
การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน, 2558, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทิศทางพลังงานไทย, 2558, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1 “การเปิดเผยข้อมูล M&A เร็วช้า มีผลอย่างไรและคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีดีขึ้นหรือไม่ภายหลังการใช้
IFRS ในจีนและอินเดีย”, 2558, สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Global Investment Seminar Series: Portfolio for All Season”, 2558, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
Dynamic Growth of Asia, 2557, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
โอกาสและความท้าทายสู่การเป็นผู้วางแผนการลงทุน (IP), 2557, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 3 “สารวจสุขภาพบริษัทจดทะเบียน”, 2557, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 2 “ซื้อหุ้นดูบอนด์”, 2557, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกู:้ ทางเลือกยุคดอกเบี้ยต่า ถูกใจผู้ออก โดนใจผู้ลงทุน, 2557, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ, 2558, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ, 2557, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จากัด
Know Your Customers' Asset Allocation, 2557, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
Know Your Customers’ Asset Allocation, Currency Futures รู้ทันรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่ากิจการ, ขายหน่วยลงทุนอย่างไรให้
ถูกต้องตามกฏเกณฑ์, 2556, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
โครงการ EIC ต่ออายุใบอนุญาต ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, 2555, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 17

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำงกฤตติกำ ธำรำมำศ (ต่อ)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
ร้อยละ 0.037 (800,000 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
พ.ย. 2553 – ม.ค. 2557 ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2 และ ฝ่ายไดเร็ค
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 18

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำงสำวกฤษณำ กุลปัญญำเลิศ
อายุ 57 ปี ดารงตาแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ* ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี**
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ), 2562, สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สาระสาคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา, 2562, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
• ทาความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) สาหรับทั้งกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน, 2562,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2561 (ชุดที่ 3) จานวนชั่วโมงบัญชี 20 ชั่วโมง,
2561, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• การทา Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท จานวนชั่วโมงบัญชี 12 ชั่วโมง, 2561, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประเด็นที่เกิดจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จานวนชั่วโมงบัญชี 6 ชั่วโมง, 2561,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• Next Crisis? วิกฤตหนี้โลก, 2561, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ สมาคมนักวิเคราะห์การลทุน (IAA)
• How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์, บริษัท คอราไลน์ จากัด
• CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ, 2561, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เตรียมความพร้อม...รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน, 2561,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สกุลสุรียเดช
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
• รู้ทันการเปลี่ยนแปลงสู่ TFRS 9 สาหรับธุรกิจหลักทรัพย์, 2560, สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• เจาะลึกการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่, 2560, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
• การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance, 2559, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• การจัดทางบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สาหรับบุคคลทั่วไป รุ่นทื่ 2, 2559, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• Bond Market Analysis I, 2558, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• Company Reporting Program, 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Effective minute taking and Board Reporting Program, 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Company Secretary Program (CSP), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุงปี 2557 และฉบับปรุงปี 2555, 2557, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 19

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำงสำวกฤษณำ กุลปัญญำเลิศ (ต่อ)
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการอาวุโส สายงานการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2555
ดารงตาแหน่ง Chief Operation Officer บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จากัด
กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี * เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฏหมายข องเลขานุการ
บริษัทฯ มีดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่ วนได้เ สี ย ที่ร ายงานโดยกรรมการหรื อผู้ บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่ วนได้เ สี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธาน
คณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. หน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดังนี้
4.1 ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
4.3 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
4.4 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
** ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี เป็นผู้ทาบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 20

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำยสมชำย วงษ์กิตติไกรวัล
อายุ 44 ปี ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Trust-based Selling, 2562, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Process Innovation Management and Industry Transformation, 2561, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Leadership Mastery with NLP, 2561, อ.รงค์ จิรายุทัต และ ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัททั้งทำงตรงและทำงอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
- ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน
ม.ค. 2558 – ส.ค. 2561
ก.พ. 2557 – ธ.ค. 2557
ก.พ. 2556 – ม.ค. 2557

ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-31 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่ง รองอานวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-31 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-31 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

กำรดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 21

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2: รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 1

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ
หัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3 : รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนกำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
นำงสำวนภำลัย สันติเวส
อายุ 38 ปี ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท การบัญชี Brock University ประเทศแคนาดา
• ปริญญาตรี การบัญชี The University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบกำรณ์ทำงำนย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
2561 – ปัจจุบัน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2560 – 2561

Compliance Department, MoneyGram International

2558 – 2559

Exploration International Planning Petronas, Carigali Snd Bhd

2556 – 2557

Exploration Risk Management Petronas, Carigali Snd Bhd

2554 – 2556

Internal Audit and Assurance Solutions บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

2553 – 2554

Risk and Control Solutions บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด

2552 – 2553

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1.

สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ธรรมาภิบาล รวมไปถึง กลไกการปฏิบัติงานในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ทั้งในปัจจุบัน และ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต

2.

สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และ
ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.

สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

4.

สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า

5.

สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

6.

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 1

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
นำงสำวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนำ
อายุ 59 ปี ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทย-อังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Performance Management Based Individual KPIs, 2560, ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
• Information Security Management Systems: Internal Auditor (ISO/IEC 27001:2013), 2560, BSI Training Academy
• Bond Regulatory Updates, 2560, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
ประสบกำรณ์ทำงำนย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562)
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน
ฝ่ายกากับดูแล บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2551 – 2558
ฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2542 – 2551
ฝ่ายดูแลการปฏิบัติงาน
2535 – 2542
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2528 – 2535
ฝ่าย Compliance & Internal Audit บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)
ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนกำกับดูแล
1.

สร้างเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
•
•

2.

จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บัติ ง าน (Compliance Manual) และแนวทางการปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ให้ บุค ลากรสามารถปฏิ บัติ ต ามเกณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม และปรับปรุงแนวพึงปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคาปรึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจการพิจารณากาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การกากับดูแล
•
•
•

•

กากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎระเบียบทั้งของบริษัท และของทางการ
เมื่ อ ตรวจพบการปฏิ บัติ ง านที่ ไ ม่ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ จะแจ้ ง ให้ บุค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งทราบเพื่อ ให้ ป รับ ปรุ งแก้ไ ขการปฏิบัติ งาน
แล้วนาส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
ระบุและประเมินปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งในส่วนของ
เกณฑ์เดิม และเกณฑ์ที่ออกใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือธุรกรรมใหม่ เพื่อนาเสนอแนวทางแก้ไขความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
กาหนดวิธีปฏิบัติในกรณีลูกค้าร้องเรียน และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ/
พิจารณา

เอกสารแนบ 3 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 2

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
3.

การรายงาน
•
•
•
•

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

เอกสารแนบ 3 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 3

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4: รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 1

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 5
รำยงำนผู้สอบบัญชี และงบกำรเงินสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 6
รำยกำรระหว่ำงกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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
จากัด (มหาชน) กับ
INSTINET PACIFIC LIMITED

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

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

สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

ลักษณะของรำยกำร

เอกสารแนบ 6 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

ควำมสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

1 ปี

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลำของสัญญำ

7,605,169

67,100

22,394,935

สำหรับงวด
6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2562
-

หน้า 1

14,582,818 ค่าบริการตามสัญญาคานวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากาไร
ร้อยละ 10

114,634 ค่านายหน้าคานวณจากมูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

55,659,087 ค่านายหน้าคานวณจากมูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับปีสิ้นสุด
หมำยเหตุ
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
111,955 ค่านายหน้าคานวณจากมูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

มูลค่ำของรำยกำร (บำท)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เอกสำรแนบ 6: รำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

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

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

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

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

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

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

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

สัญญาให้บริการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญาให้บริการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญาการแนะนาลูกค้า
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญาการให้บริการเพื่อจัดหาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจระหว่าง
ประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

ลักษณะของรำยกำร

เอกสารแนบ 6 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

ควำมสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

ขึ้นอยู่กับการตกลงกันใน
แต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลำของสัญญำ

2,834,095

49,707

317,493

646,777

หน้า 2

13,256,164 อัตราที่กาหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

400,364 อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้า
ทั่วไป

72,495 อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้า
ทั่วไป

611,960 ค่าบริการตามสัญญาคานวณจาก
รายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่
บริษัทฯ แนะนา และอัตราร้อยละ
ที่กาหนดในสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้
กับธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกัน

มูลค่ำของรำยกำร (บำท)
สำหรับงวด
สำหรับปีสิ้นสุด
หมำยเหตุ
6 เดือนสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน 2562
2561
13,074,459
32,006,950 ค่าบริการตามสัญญาคานวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากาไร
ร้อยละ 10

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

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

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

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

สัญญาการให้บริการซื้อขาย
หลักทรัพย์และงานวิจัย
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญาให้บริการเพื่อสนับสนุน
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทาง
การเงินของ NOMURA SINGAPORE
LIMITED แก่ลูกค้า
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

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

ลักษณะของรำยกำร

เอกสารแนบ 6 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

ควำมสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขึ้นอยู่กับการตกลงกันใน
แต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ขึ้นอยู่กับการตกลงกันใน
แต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลำของสัญญำ

8,069,471

987,789

หน้า 3

22,385,521 ค่าบริการตามสัญญาคานวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากาไร
ร้อยละ 10 สุทธิจากรายได้ค่า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(ค่าบริการดังกล่าวได้รับจาก NSL)

3,840,065 อัตราที่กาหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

มูลค่ำของรำยกำร (บำท)
สำหรับงวด
สำหรับปีสิ้นสุด
หมำยเหตุ
6 เดือนสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน 2562
2561
964,742
12,314,358 อัตราที่กาหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

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

กรรมการของบริษัทฯ
เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท
ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

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

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

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

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

สัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่าย
ค่าบริการ

สัญญาให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่าย
ค่าบริการ

Referral fee – PROJECT AIR

บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมรับจาก
การผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์

ลักษณะของรำยกำร

เอกสารแนบ 6 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

ควำมสัมพันธ์

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการทา
หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

-

-

ระยะเวลำของสัญญำ

15,514

1,190,767

2,658,617

หน้า 4

24,866 ค่านายหน้าจ่ายคานวณจากมูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับ
ผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยว
โยงกัน

2,199,360 อัตราค่าบริการจ่ายเป็นอัตรา
เดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความ
เกี่ยวโยงกัน

- อัตราที่กาหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

มูลค่ำของรำยกำร (บำท)
สำหรับงวด
สำหรับปีสิ้นสุด
หมำยเหตุ
6 เดือนสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน 2562
2561
181,481
731,812 เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว เป็น
กรรมการบริหารของบริษัทฯ

ควำมสัมพันธ์
สัญญากู้เงินประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน

ลักษณะของรำยกำร

เอกสารแนบ 6 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

ไม่เกิน 100 เดือน

ระยะเวลำของสัญญำ

หน้า 5

มูลค่ำของรำยกำร (บำท)
สำหรับงวด
สำหรับปีสิ้นสุด
หมำยเหตุ
6 เดือนสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน 2562
2561
479 อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกันกับ
พนักงานอื่นของบริษัทฯ

สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น

NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SECURITIES CO., LTD

รำยกำรที่แสดงใน
งบกำรเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น

INSTINET PACIFIC LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. และ
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD.
NOMURA INTERNATIONAL PLC.
INSTINET PACIFIC LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 6 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สัญญาการให้บริการ-งานวาณิชธนกิจระหว่างประเทศ
สัญญาการให้บริการ-การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สัญญาการให้บริการ-การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญาการให้บริการแนะนาลูกค้า
Accrued referral fee – PROJECT AIR
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ
สัญญาการให้บริการแนะนาลูกค้า
สัญญาการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย

รำยกำร

ยอดคงค้ำงของรำยกำรระหว่ำงกัน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

35,612
2,394

10,837,296
1,056,934
964,742
2,658,617

6,858,125
72,273,984
345,169
158,518
521,436

30 มิถุนำยน 2562

หน้า 6

564,781

17,056,869
2,551,850
2,350
3,000
-

296,850,749
361,167,552
1,682,818
143,949
15,108,143

31 ธันวำคม 2561

เอกสารแนบ 6 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจางวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการพิจารณาการทารายการระหว่างกันจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาคัญ

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

หน้า 7

ในการทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้ปฎิบัติตามนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจาเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทาสัญญานั้นๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
1.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

2.

การเข้าประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน ใน
กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3.

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
ที่แนบมาพร้อมนี้
กรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ประสงค์ จ ะมอบฉั น ทะให้ กั บ กรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ เ ข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน โปรดระบุ ชื่ อ กรรมการอิ ส ระ
อย่างน้อย 2 คน ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้คนใดคนหนึ่งสามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดย
กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถขอรับอากรแสตมป์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
1.
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และ
1.2 ผู้ รั บ มอบฉั น ทะต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี ผู้ รั บ มอบฉั น ทะเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
2.

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
2.1.2 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
2.2.1 เอกสารที่โนตารีพับลิครับรองว่า ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจริง และ
2.2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จาเป็นต้องรับรองโดย โนตารีพับลิค) และ
2.2.3 สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ และ
2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7: ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษาสูงสุด

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
65 ปี
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) , University of Wisconsin-Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและ
– ไม่มี –
ทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่น
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษาสูงสุด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการบริหารเงิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2560 – ปัจจุบัน
อนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2555 – 2560
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
2551 – 2559
รองอธิการบดี (การบัญชีและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
67 ปี
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและ
– ไม่มี –
ทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)
ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท เบรนเนอร์จี้ จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จากัด
กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่น
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)

2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2560 – 2561
2550 – 2561
2558 – 2560
2558 – 2560
2552 – 2560
2550 – 2559
2543 – 2560
ไม่มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
59 ปี
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ไม่มี –
มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน
2555 – ม.ค. 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2553 – 2559
2557 – 2559
2546 – 2556

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่น

กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จากัด
กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จากัด
กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จากัด
กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จากัด
กรรมการ บริษัท เอนี่คลาวด์ จากัด
กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จากัด
กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
กรรมการ บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จากัด
กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

ไม่มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษาสูงสุด

กรรมการอิสระ
55 ปี
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและ
- ไม่มี –
ทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)
ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่น

กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์
จากัด (มหาชน)
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จากัด
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จากัด
ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง
เมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
ไม่มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามข้อกาหนดเรื่องจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1)

บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

(2)

กรรมการอิสระแต่ละท่านของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.

ถือ หุ้นไม่ เกิน ร้อยละ 1 ของจานวนหุ้ น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสียงทั้ ง หมดของบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อ ย บริษัท ร่วม ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ

3.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษั ทฯ ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เ ป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

7.

ไม่เป็น กรรมการที่ ได้รับการแต่ง ตั้ง ขึ้น เพื่ อ เป็น ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ฯ ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่ หรือ ผู้ถือ หุ้ น ซึ่ง เป็น ผู้ที่ เกี่ย วข้อ งกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 : ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 15.

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 16.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 17.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจานวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้น
หนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกาหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 18.

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 19.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่ นเข้า
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

ข้อ 20.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุน
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (CNS Convention Center)

CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

กรุณาจอดรถที่อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้
(การประชุมจัดขึ้นที่ CNS Convention Center อาคารไทยวา)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11

อากรแสตมป์
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หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
Proxy Form No. 1

เขียนที่…………….………………………………
Made at

วันที่……….เดือน…...……………………พ.ศ……………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………....……………………….สัญชาติ………..……….....………อยู่บ้านเลขที่………..................…..
I / We

Nationality

Residing at No.

ถนน…………….………ตาบล/แขวง..……….……………อาเภอ/เขต……...............……..จังหวัด…….…...………………รหัสไปรษณีย์……......………….
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
As a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม…………………..…………….....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….………………เสียง ดังนี้
holding a total number of

shares, with total voting right of

votes as follow :

หุ้นสามัญ………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………เสียง
Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ……………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………เสียง
Preferred share

shares, with the voting right of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ………………………………………………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที่…………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตาบล/แขวง……………………อาเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์……………… หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(2) ………………………………………………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที่…………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตาบล/แขวง……………………อาเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์……………… หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(3) ………………………………………………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที่…………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตาบล/แขวง……………………อาเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์………………
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11
Attachment No. 11

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Extraordinary General Meeting No.1/2562

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on November 27, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting shall be deemed as my/our own act (s) in all respects.

ลงชื่อ………………………………………ผู้มอบฉันทะ
Signed

Appointer

(………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………………………………)
หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks:

The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11
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หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No. 2

เขียนที่………………………………………………
Made at

วันที่……………เดือน……………………พ.ศ……………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………สัญชาติ……………………….…อยู่บ้านเลขที่…………..……
I / We

Nationality

Residing at No.

ถนน…………….....…………ตาบล/แขวง..………..………... อาเภอ/เขต………....………....จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์……..…..…………
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
As a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม………..……………….……….....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….......………………เสียง ดังนี้
holding a total number of

shares, with total voting right of

votes as follow:

Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

Preferred share

shares, with the voting right of

votes

หุ้นสามัญ………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ………….…………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 (1) …………………………………………….… อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที่….………. ซอย….................…ถนน………........…
Age

Years Residing at No.

Soi

Street

ตาบล/แขวง…………......……อาเภอ/เขต……....………จังหวัด…………....……รหัสไปรษณีย์…………… หรือ
Sub-district

District

Province

Post Code

or

 (2) ………………………….…………..…….… อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที่….………. ซอย….................…ถนน………........…
Age

Years Residing at No.

Soi

Street

ตาบล/แขวง…………......……อาเภอ/เขต……....………จังหวัด…………....……รหัสไปรษณีย์…………… หรือ
Sub-district

District

Province

Post Code

or

 (3) …รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ… อายุ……65……ปี ที่อยู่ เลขที…
่ 25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Associate Professor Danuja Kunpanitchakit, Ph.D. Age

65

Years Residing at No.

25

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

ถนน..สาทรใต้..ตาบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อาเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย์...10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม) หรือ
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting) or

 (4) …พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ………..…… อายุ……67……ปี ที่อยู่ เลขที…
่ 25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Col. Ruangsub Kovindha

Age

67

Years Residing at No.

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

25

ถนน..สาทรใต้..ตาบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อาเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย์...10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม) หรือ
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting) or

 (5) …นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล………...... อายุ……59……ปี ที่อยู่ เลขที่ …25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Mr. Prasert Virasathienpornkul

Age

59

Years Residing at No.

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

25

ถนน..สาทรใต้..ตาบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อาเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย์...10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม) หรือ
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting) or

 (6) …ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย…………... อายุ……55……ปี ที่อยู่ เลขที…
่ 25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Dr. Prasit Kanchanasakdichai

Age

55

Years Residing at No.

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

25

ถนน..สาทรใต้..ตาบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อาเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย์...10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Extraordinary General Meeting No.1/2562

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on November 27, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

Subject : To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2562 held on April 26, 2019

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 2
Agenda 2

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Subject : To consider and approve the delisting of the Company’s securities from the SET

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 3
Agenda 3

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Subject : Other matters (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.

ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ

or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ
Signed

Appointer

Signed

Proxy

Signed

Proxy

Signed

Proxy

(………………………….………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผู้รับมอบฉันทะ
(………………………….………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผู้รับมอบฉันทะ
(………………………….………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผู้รับมอบฉันทะ
(………………………….………………)

หมายเหตุ
Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบที่ 2 ตามแนบ
In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 2 as attached herewith.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2
Allonge annexed to the Form of Proxy No. 2

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
The Proxy as a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
For the Shareholders' Extraordinary General Meeting No. 1/2562 to be held on November 27, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
__________________________________

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ
Signed

Appointer

(……………...………….……………)
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Stamp

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3
Proxy Form No. 3

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Custodian)

เขียนที่….…………………………………………
Made at

วันที่……………เดือน………….…………พ.ศ……………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………สานักงานตั้งอยู่เลขที…
่ …………………...…….………..
I / We

Residing at No.

ถนน ……………..……… ตาบล/แขวง ……………………… อาเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……….…………
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ……………………...…………………….…………………………….…………………
As a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
Who is a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม…………………………….....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………เสียง ดังนี้
holding a total number of

shares, with total voting right of

votes as follow:

หุ้นสามัญ………………….………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………เสียง
Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ……….………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….………………………เสียง
Preferred share

shares, with the voting right of

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 (1) …………………………………………….… อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที่….………. ซอย….................…ถนน………........…
Age

Years Residing at No.

Soi

Street

ตาบล/แขวง…………......……อาเภอ/เขต……....………จังหวัด…………....……รหัสไปรษณีย์…………… หรือ
Sub-district

District

Province

Post Code

or

 (2) ………………………….…………..…….… อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที่….………. ซอย….................…ถนน………........…
Age

Years Residing at No.

Soi

Street

ตาบล/แขวง…………......……อาเภอ/เขต……....………จังหวัด…………....……รหัสไปรษณีย์…………… หรือ
Sub-district

District

Province

Post Code

or

 (3) …รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ… อายุ……65……ปี ที่อยู่ เลขที…
่ 25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Associate Professor Danuja Kunpanitchakit, Ph.D. Age

65

Years Residing at No.

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

25

ถนน..สาทรใต้..ตาบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อาเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย์...10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม) หรือ
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting) or

 (4) …พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ………..…… อายุ……67……ปี ที่อยู่ เลขที…
่ 25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Col. Ruangsub Kovindha

Age

67

Years Residing at No.

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

25

ถนน..สาทรใต้..ตาบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อาเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย.์ ..10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม) หรือ
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting) or

 (5) …นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล………...... อายุ……59……ปี ที่อยู่ เลขที่ …25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Mr. Prasert Virasathienpornkul

Age

59

Years Residing at No.

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

25

ถนน..สาทรใต้..ตาบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อาเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย์...10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม) หรือ
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting) or

 (6) …ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย…………... อายุ……55……ปี ที่อยู่ เลขที…
่ 25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Dr. Prasit Kanchanasakdichai

Age

55

Years Residing at No.

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

25

ถนน..สาทรใต้..ตาบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อาเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย์...10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Extraordinary General Meeting No.1/2562

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on November 27, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to attend and vote as follows

 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Authorizing the Proxy to attend and vote for the whole of my/our holding shares which have the voting right.

 มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorizing the Proxy to attend and vote for the partial of my/our holding shares which have the voting right as follows:

 หุ้นสามัญ...................................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................................................เสียง
Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

 หุ้นบุริมสิทธิ................................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้............................................................เสียง
Preferred share

shares, with the voting right of

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..................................................................เสียง
Total voting right of

votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
Subject: To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2562 held on April 26, 2019

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย..................................เสียง  ไม่เห็นด้วย.................................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง
Approve

วาระที่ 2
Agenda 2

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
Subject: To consider and approve the delisting of the Company’s securities from the SET

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย..................................เสียง  ไม่เห็นด้วย.................................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง
Approve

วาระที่ 3
Agenda 3

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Subject: Other matters (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย..................................เสียง  ไม่เห็นด้วย.................................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein

ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น
will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

Shares
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ………..………………………………ผู้มอบฉันทะ
Signed

Appointer

(……………..……………………………)

ลงชื่อ……………..…………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………..…………………)

ลงชื่อ……………..…………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………..…………………)

ลงชื่อ……………..…………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………..…………………)

หมายเหตุ

(1) หนั ง สือมอบฉัน ทะแบบที่ 3 นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ ผู้ ถือ หุ้ น ที่ ปรากฏชื่ อ ในทะเบียนเป็น ผู้ลงทุ น ต่ างประเทศและแต่ง ตั้ง ให้ คั สโตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Remarks

This Proxy form No.3 is used only for the shareholder whose name is shown in the registered book as a foreign investor and has appointed custodian in Thailand
to hold the shares.

(2)

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The document required to be attached to this Proxy form:
(1)
(2)

Power of Attorney of the shareholder authorizing the custodian to sign on the Proxy form on behalf of the shareholder.
Document confirming that the Proxy permitted to conduct custodian business.

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเ พิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ แบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 ตามแนบ
In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 3 as attached herewith.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3
Allonge annexed to the Form of Proxy No. 3

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
The Proxy as a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
For the Shareholders' Extraordinary General Meeting No. 1/2562 to be held on November 27, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ
Signed

Appointer

(………………………….……..…….…)

Shares

