
 

ราฬนานำธนฯร ส้ธผผญัชฟรผัธนยญาต 
 
เสนธต่ธฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน)  
ใทามเหฎน 

ำ้าอเป้าโด้ตรทปสธผนผการเนพนรทมำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน) และผรพษัทฬ่ธฬ (กลย่ม
ผรพษัท) ซภ่นฝระกธผด้ทฬนผแสดนฐานะการเนพนรทม ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 นผก าโรำาดทยนเผฎดเสรฎปรทมนผแสดน
การเฝลฟ่ฬนแฝลนส่ทนำธนเป้าำธนรทมและนผกระแสเนพนสดรทมส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันเดฟฬทกัน และหมาฬเหตยฝระกธผนผ
การเนพนรทมรทมถภนหมาฬเหตยสรยฝนฌฬผาฬการผัญชฟทฟ่ส าใัญ และโด้ตรทปสธผนผการเนพนเาอาะกพปการำธนผรพษัท
หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน)ด้ทฬเช่นกัน 

ำ้าอเป้าเหฎนท่านผการเนพนำ้านต้นนฟแ้สดนฐานะการเนพน ณ ทันทฟ่ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฯลการด าเนพนนาน
และกระแสเนพนสดส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันเดฟฬทกันำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน)และผรพษัทฬ่ธฬ และ
เาอาะำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน) ฌดฬถรกต้ธนตามทฟ่ใทรญนสาระส าใัญตามมาตรฐานการ
ราฬนานทานการเนพน   

เกณฑ์ญนการแสดนใทามเหฎน 

ำ้าอเป้าโด้ฝฏพผัตพนานตรทปสธผตามมาตรฐานการสธผผัญชฟ ใทามรัผฯพดชธผำธนำ้าอเป้าโด้กล่าทโท้ญนส่ทนำธน
ใทามรัผฯพดชธผำธนฯร ้สธผผัญชฟต่ธการตรทปสธผนผการเนพนญนราฬนานำธนำ้าอเป้า ำ้าอเป้ามฟใทามเฝ็นธพสระปากกลย่ม
ผรพษัทตามำ้ธก าหนดปรรฬาผรรณำธนฯร ้ฝระกธผทพชาชฟอผัญชฟทฟ่ก าหนดฌดฬสภาทพชาชฟอผัญชฟ ญนอระผรมราชรฝถัมภ์ ญน
ส่ทนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการตรทปสธผนผการเนพน และำ้าอเป้าโด้ฝฏพผัตพตามใทามรัผฯพดชธผด้านปรรฬาผรรณธม่นๆ ซภ่นเฝ็นโฝ
ตามำ้ธก าหนดเหล่านฟ ้ำ้าอเป้าเชม่ธท่าหลักฐานการสธผผัญชฟทฟ่ำ้าอเป้าโด้รัผเอฟฬนอธและเหมาะสมเอม่ธญช้เฝ็นเกณฑ์ญนการ
แสดนใทามเหฎนำธนำ้าอเป้า 

เรม่ธนส าใัญญนการตรทปสธผ 

เรม่ธนส าใัญญนการตรทปสธผใมธเรม่ธนต่านๆ ทฟ่มฟนัฬส าใัญทฟ่สยดตามดยลฬอพนพปเฬฟ่ฬนฯร ้ฝระกธผทพชาชฟอำธนำ้าอเป้า
ญนการตรทปสธผนผการเนพนส าหรัผนทดฝัปปย ผัน ำ้าอเป้าโด้น าเรม่ธนเหล่านฟ้มาอพปารณาญนผรพผทำธนการตรทปสธผนผ
การเนพนฌดฬรทมและญนการแสดนใทามเหฎนำธนำ้าอเป้า ทัน้นฟ ้ำ้าอเป้าโม่โด้แสดนใทามเหฎนแฬกต่านหากส าหรัผเรม่ธนเหล่านฟ ้

ำ้าอเป้าโด้ฝฏพผัตพนานตามใทามรัผฯพดชธผทฟ่โด้กล่าทโท้ญนส่ทนำธนใทามรัผฯพดชธผำธนฯร ้สธผผัญชฟต่ธการ
ตรทปสธผนผการเนพน ญนราฬนานำธนำ้าอเป้า ซภ่นโด้รทมใทามรัผฯพดชธผทฟ่เกฟ่ฬทกัผเรม่ธนเหล่านฟด้้ทฬ การฝฏพผัตพนานำธน
ำ้าอเป้าโด้รทมทพธฟการตรทปสธผทฟ่ธธกแผผมาเอม่ธตธผสนธนต่ธการฝระเมพนใทามเสฟ่ฬนปากการแสดนำ้ธมรลทฟ่ำัดต่ธ
ำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระส าใัญญนนผการเนพน ฯลำธนทพธฟการตรทปสธผำธนำ้าอเป้า ซภ่นโด้รทมทพธฟการตรทปสธผส าหรัผ
เรม่ธนเหล่านฟด้้ทฬ โด้ญช้เฝ็นเกณฑ์ญนการแสดนใทามเหฎนำธนำ้าอเป้าต่ธนผการเนพนฌดฬรทม 

เรม่ธนส าใัญญนการตรทปสธผอร้ธมทพธฟการตรทปสธผส าหรัผแต่ละเรม่ธนมฟดันต่ธโฝนฟ ้

 



 

การรัผรร ้ราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ 

ราฬโด้หลักำธนกลย่มผรพษัทฝระกธผด้ทฬราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธ
ซม้ธหลักทรัอฬ์ป านทนรทม 1,521 ล้านผาท ใพดเฝ็นธัตราร้ธฬละ 82 ำธนราฬโด้รทมฌดฬผรพษัทฯ  ใพดใ่านาฬหน้าปากการ
ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์เฝ็นธัตราร้ธฬละปากฝรพมาณการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ซภ่นธัตราใ่านาฬหน้าเฝ็นธัตราทฟ่ต่ธรธนธฬ่านเสรฟ 
และมฟฌใรนสร้านธัตราเฝ็นแผผำัน้ผันโด และดธกเผฟ้ฬเนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์เฝ็นธัตราในทฟ่ ฌดฬมฟการฝรัผธัตรา
ดธกเผฟ้ฬตามสภาทะตลาดและการแำ่นำัน เนม่ธนปากำนาดและฝรพมาณำธนราฬการและป านทนลรกใ้ามฟป านทนมากและ
ธัตราใ่านาฬหน้าทฟ่ใพดกัผลรกใ้าำภน้ธฬร ่กัผหลาฬฝัปปัฬ ธฟกทัน้การผันทภกรัผรร้ราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
และดธกเผฟฬ้เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ธาถฬัการฝระมทลฯลฌดฬระผผเทใฌนฌลฬฟและสารสนเทถเฝ็นหลัก ำ้าอเป้าปภนญห้
ใทามส าใัญกัผการตรทปสธผท่าราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และผัญชฟดธกเผฟ้ฬเนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธ
หลักทรัอฬ์โด้รัผรร้ด้ทฬมรลใ่าทฟ่ถรกต้ธนตามทฟ่เกพดำภน้ปรพน 

ำ้าอเป้าโด้ฝระเมพนและสย่มทดสธผการใทผใยมภาฬญนำธนผรพษัทฯ  ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการผันทภกรัผรร้ราฬโด้ใ่านาฬหน้า
ปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ การใทผใยมภาฬญนระผผเทใฌนฌลฬฟและสารสนเทถทฟ่
เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการใ านทณราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และราฬโด้ดธกเผฟฬ้เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์
และสย่มทดสธผธัตราใ่านาฬหน้า ธัตราดธกเผฟ้ฬ การใ านทณและการผันทภกราฬการผัญชฟ นธกปากนฟ้ ำ้าอเป้าโด้
ทพเใราะห์เฝรฟฬผเทฟฬผำ้ธมรลผัญชฟราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์
และสย่มทดสธผราฬการฝรัผฝรยนผัญชฟทฟ่ส าใัญทฟ่ท าฯ่านญผส าใัญทัท่โฝ 

ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญำธนลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์ 

ตามทฟ่กล่าทโท้ญนหมาฬเหตยฝระกธผนผการเนพนำ้ธทฟ่ 9 ผรพษัทฯ  ตัน้ใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญ ฌดฬอพปารณาปาก
สถานะำธนลรกหนฟแ้ต่ละราฬ ใทามเสฟ่ฬนญนการเรฟฬกชําระ และมรลใ่าำธนหลักทรัอฬ์ทฟ่ญช้ใ า้ฝระกัน ทัน้นฟญ้นการท าธย รกรรม
ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และการญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ ผรพษัทฯ  มฟนฌฬผาฬญห้ลรกใ้าทานหลักฝระกันฌดฬมรลใ่าำธน
หลักฝระกันทฟ่ทานำภน้ธฬร ่กัผฝระเภทธย รกรรม ฝระเภทหลักทรัอฬ์ ทนเนพนำธนการท าธย รกรรม เฝ็นต้น การฝระมาณการใ่า
เฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญำธนลรกหนฟ้ธย รกพปหลักทรัอฬ์มฟใทามส าใัญเนม่ธนปากผรพษัทฯ  มฟลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์ป านทนมาก
ราฬและมฟฬธดในใ้านเฝ็นป านทนเนพนทฟ่เฝ็นสาระส าใัญต่ธนผการเนพน (ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ลรกหนฟ้ธย รกพป
หลักทรัอฬ์มฟป านทน 4,514ล้านผาท ใพดเฝ็นธัตราร้ธฬละ 69 ำธนฬธดสพนทรัอฬ์รทมำธนกลย่มผรพษัท) ำ้าอเป้าปภนญห้
ใทามส าใัญกัผการตรทปสธผใทามเอฟฬนอธำธนใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผลรกหนฟด้ันกล่าท 

ำ้าอเป้าโด้ตรทปสธผใทามเอฟฬนอธำธนฝระมาณการใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญฌดฬ 

• ฝระเมพนและสย่มทดสธผการใทผใยมภาฬญนำธนผรพษัทฯ  ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผสถานะในใ้านำธนลรกหนฟ้ การใ านทณ
มรลใ่าหลักฝระกัน การใ านทณใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญและการผันทภกผัญชฟใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญ และฝระเมพนทพธฟการ
อพปารณาและใ านทณใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญเฝรฟฬผเทฟฬผนฌฬผาฬำธนผรพษัทฯ  กัผหลักเกณฑ์ำธนหน่ทฬนานก ากัผและสย่ม
ทดสธผการใทผใยมภาฬญนญนระผผเทใฌนฌลฬฟและสารสนเทถทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการใ านทณมรลใ่าหลักฝระกันและการฝรัผ
มรลใ่าฬยตพธรรมหลักฝระกัน  

• ตรทปสธผใทามเอฟฬนอธำธนใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ ณ ทันสพน้รธผระฬะเทลาผัญชฟ ฌดฬการสย่มทดสธผำ้ธมรลทฟ่
น ามาญช้ญนการใ านทณใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ สถานะในใ้านำธนลรกหนฟ ้มรลใ่าหลักฝระกันการรัผชําระเนพนภาฬหลันทันสพน้
รธผระฬะเทลาผัญชฟการปัดชัน้และการใ านทณใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ  



 

ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าำธนเนพนลนทยน 

ผรพษัทฯ  มฟเนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าทฟ่แสดนญนราใาทยนป านทน 438 ล้านผาท ซภ่นผรพษัทฯ  
ต้ธนอพปารณาใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า ฌดฬฯร ้ผรพหารป าเฝ็นต้ธนญช้ดยลฬอพนพปธฬ่านสรนญนการอพปารณาญช้ทพธฟการฝระเมพนมรลใ่า
ฬยตพธรรมและำ้ธสมมตพผานฝระการทฟ่ต้ธนญช้ญนการฝระเมพนมรลใ่าฬยตพธรรม ธาทพ ธัตราใพดลด ธัตราการเตพผฌตและฝระมาณ
การราฬโด้ญนธนาใต เฝ็นต้น การฝระเมพนมรลใ่าฬยตพธรรมดันกล่าทเกฟ่ฬทำ้ธนกัผการใาดการณ์กระแสเนพนสดทฟ่แต่ละกพปการ
ปะโด้รัผ ดันนัน้ ำ้าอเป้าปภนญห้ใทามส าใัญต่ธใทามเอฟฬนอธำธนใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าเนพนลนทยน 

ำ้าอเป้าโด้ฝระเมพนแผผป าลธนทานการเนพนทฟ่ะ่าฬผรพหารำธนผรพษัทฯ  เลมธกญช้และสย่มทดสธผำ้ธสมมตพทฟ่ส าใัญทฟ่ญช้
ญนการฝระเมพนมรลใ่าฬย ตพธรรมฌดฬการเฝรฟฬผเทฟฬผธัตราใพดลดทฟ่ญช้กัผำ้ธมรลธย ตสาหกรรม และโด้ทพเใราะห์เฝรฟฬผเทฟฬผ
ฝระมาณการกระแสเนพนสดกัผำ้ธมรลฯลการด าเนพนนานทฟ่เกพดำภ้นปรพนและแนทฌน้มธย ตสาหกรรมและสย่มทดสธผการใ านทณ
มรลใ่าฬยตพธรรม 

ำ้ธมรลธม่น  

ฯร ้ผรพหารเฝ็นฯร ้รัผฯพดชธผต่ธำ้ธมรลธม่น ซภ่นรทมถภนำ้ธมรลทฟ่รทมธฬร ่ญนราฬนานฝระป าฝฟ ำธนกลย่มผรพษัท (แต่โม่รทมถภน
นผการเนพนและราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟทฟ่แสดนธฬร ่ญนราฬนานนัน้) ซภ่นใาดท่าปะถรกปัดเตรฟฬมญห้กัผำ้าอเป้าภาฬหลันทันทฟ่ญน
ราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟนฟ ้

ใทามเหฎนำธนำ้าอเป้าต่ธนผการเนพนโม่ใรธผใลยมถภนำ้ธมรลธม่นและำ้าอเป้าโม่โด้ญห้ำ้ธสรยฝญนลักษณะการญห้ใทาม
เชม่ธมัน่ญนรรฝแผผญดๆต่ธำ้ธมรลธม่นนัน้ 

ใทามรัผฯพดชธผำธนำ้าอเป้าทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการตรทปสธผนผการเนพนใมธ การธ่านและอพปารณาท่าำ้ธมรลธม่นนัน้
มฟใทามำัดแฬ้นทฟ่มฟสาระส าใัญกัผนผการเนพนหรมธกัผใทามรร้ทฟ่โด้รัผปากการตรทปสธผำธนำ้าอเป้าหรมธโม่ หรมธฝรากฏท่า
ำ้ธมรลธม่นแสดนำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระส าใัญหรมธโม่  

เมม่ธำ้าอเป้าโด้ธ่านราฬนานฝระป าฝฟ ำธนกลย่มผรพษัทตามทฟ่กล่าทำ้านต้นแล้ท และหากสรยฝโด้ท่ามฟการแสดนำ้ธมรลทฟ่
ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระส าใัญ ำ้าอเป้าปะสม่ธสารเรม่ธนดันกล่าทญห้ฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการก ากัผดรแลทราผเอม่ธญห้มฟการ
ด าเนพนการแก้โำทฟ่เหมาะสมต่ธโฝ 

ใทามรัผฯพดชธผำธนฯร ้ผรพหารและฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการก ากัผดรแลต่ธนผการเนพน 

ฯร ้ผรพหารมฟหน้าทฟ่รัผฯพดชธผญนการปัดท าและน าเสนธนผการเนพนเหล่านฟฌ้ดฬถรกต้ธนตามทฟ่ใทรตามมาตรฐานการ
ราฬนานทานการเนพน และรัผฯพดชธผเกฟ่ฬทกัผการใทผใยมภาฬญนทฟ่ฯร ้ผรพหารอพปารณาท่าป าเฝ็นเอม่ธญห้สามารถปัดท านผ
การเนพนทฟ่ฝราถปากการแสดนำ้ธมรลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระส าใัญโม่ท่าปะเกพดปากการทยปรพตหรมธำ้ธฯพดอลาด 

ญนการปัดท านผการเนพน ฯร ้ผรพหารรัผฯพดชธผญนการฝระเมพนใทามสามารถำธนกลย่มผรพษัทญนการด าเนพนนานต่ธเนม่ธน 
การเฝพ ดเฯฬเรม่ธนทฟ่เกฟ่ฬทกัผการด าเนพนนานต่ธเนม่ธนญนกรณฟทฟ่มฟเรม่ธนดันกล่าท  และการญช้เกณฑ์การผัญชฟส าหรัผกพปการทฟ่
ด าเนพนนานต่ธเนม่ธนเท้นแต่ฯร ้ผรพหารมฟใทามตัน้ญปทฟ่ปะเลพกกลย่มผรพษัทหรมธหฬยดด าเนพนนานหรมธโม่สามารถด าเนพนนานต่ธเนม่ธน
ธฟกต่ธโฝโด ้

ฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการก ากัผดรแลมฟหน้าทฟ่ญนการสธดส่ธนดรแลกระผทนการญนการปัดท าราฬนานทานการเนพนำธนกลย่ม
ผรพษัท 

  



 

ใทามรัผฯพดชธผำธนฯร ้สธผผัญชฟต่ธการตรทปสธผนผการเนพน 

การตรทปสธผำธนำ้าอเป้ามฟทัตถยฝระสนใ์เอม่ธญห้โด้ใทามเชม่ธมั่นธฬ่านสมเหตยสมฯลท่านผการเนพนฌดฬรทม
ฝราถปากการแสดนำ้ธมรลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระส าใัญหรมธโม่ โม่ท่าปะเกพดปากการทยปรพตหรมธำ้ธฯพดอลาด และ
เสนธราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟซภ่นรทมใทามเหฎนำธนำ้าอเป้าธฬร ่ด้ทฬ ใทามเชม่ธมัน่ธฬ่านสมเหตยสมฯลใมธใทามเชม่ธมัน่ญน
ระดัผสรนแต่โม่โด้เฝ็นการรัผฝระกันท่าการฝฏพผัตพนานตรทปสธผตามมาตรฐานการสธผผัญชฟปะสามารถตรทปอผำ้ธมรลทฟ่
ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระส าใัญทฟ่มฟธฬร ่โด้เสมธโฝ ำ้ธมรลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธาปเกพดปากการทยปรพตหรมธำ้ธฯพดอลาด
และถมธท่ามฟสาระส าใัญเมม่ธใาดการณ์ธฬ่านสมเหตยสมฯลโด้ท่าราฬการทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนแต่ละราฬการหรมธทยกราฬการ
รทมกันปะมฟฯลต่ธการตัดสพนญปทานเถรษฐกพปำธนฯร ้ญช้นผการเนพนปากการญช้นผการเนพนเหล่านฟ ้

ญนการตรทปสธผำธนำ้าอเป้าตามมาตรฐานการสธผผัญชฟ ำ้าอเป้าญช้ดยลฬอพนพปและการสันเกตและสนสัฬเฬฟ่ฬนฯร ้
ฝระกธผทพชาชฟอตลธดการตรทปสธผ และำ้าอเป้าโด้ฝฏพผัตพนานดันต่ธโฝนฟด้้ทฬ 

• ระผย และฝระเมพนใทามเสฟ่ฬนทฟ่ธาปมฟการแสดนำ้ธมรลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระส าใัญญนนผการเนพน โม่ท่าปะ
เกพดปากการทยปรพตหรมธำ้ธฯพดอลาด ธธกแผผและฝฏพผัตพนานตามทพธฟการตรทปสธผเอม่ธตธผสนธนต่ธใทามเสฟ่ฬนเหล่านัน้ 
และโด้หลักฐานการสธผผัญชฟทฟ่เอฟฬนอธและเหมาะสมเอม่ธเฝ็นเกณฑ์ญนการแสดนใทามเหฎนำธนำ้าอเป้า ใทามเสฟ่ฬนทฟ่โม่
อผำ้ธมรลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระส าใัญซภ่นเฝ็นฯลมาปากการทยปรพตปะสรนกท่าใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดปากำ้ธฯพดอลาด 
เนม่ธนปากการทยปรพตธาปเกฟ่ฬทกัผการสมรร้ร่ทมใพด การฝลธมแฝลนเธกสารหลักฐาน การตัน้ญปละเท้นการแสดนำ้ธมรล การ
แสดนำ้ธมรลทฟ่โม่ตรนตามำ้ธเทฎปปรพนหรมธการแทรกแซนการใทผใยมภาฬญน 

• ท าใทามเำ้าญปเกฟ่ฬทกัผระผผการใทผใยมภาฬญนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการตรทปสธผ เอม่ธธธกแผผทพธฟการตรทปสธผญห้
เหมาะสมกัผสถานการณ์ แต่โม่ญช่เอม่ธทัตถยฝระสนใ์ญนการแสดนใทามเหฎนต่ธใทามมฟฝระสพทธพฯลำธนการใทผใยมภาฬญน
ำธนกลย่มผรพษัท 

• ฝระเมพนใทามเหมาะสมำธนนฌฬผาฬการผัญชฟทฟ่ฯร ้ผรพหารญช้และใทามสมเหตยสมฯลำธนฝระมาณการทานผัญชฟและ
การเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนทฟ่ฯร ้ผรพหารปัดท า 

• สรยฝเกฟ่ฬทกัผใทามเหมาะสมำธนการญช้เกณฑ์การผัญชฟส าหรัผกพปการทฟ่ด าเนพนนานต่ธเนม่ธนำธนฯร ้ผรพหารและสรยฝ
ปากหลักฐานการสธผผัญชฟทฟ่โด้รัผท่ามฟใทามโม่แน่นธนทฟ่มฟสาระส าใัญทฟ่เกฟ่ฬทกัผเหตยการณ์หรมธสถานการณ์ทฟ่ธาปเฝ็น
เหตยญห้เกพดำ้ธสนสัฬธฬ่านมฟนัฬส าใัญต่ธใทามสามารถำธนกลย่มผรพษัทญนการด าเนพนนานต่ธเนม่ธนหรมธโม่ หากำ้าอเป้าโด้ำ้ธ
สรยฝท่ามฟใทามโม่แน่นธนทฟ่มฟสาระส าใัญ ำ้าอเป้าปะต้ธนญห้ำ้ธสันเกตโท้ญนราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟำธนำ้าอเป้าถภนการ
เฝพ ดเฯฬำ้ธมรลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนญนนผการเนพน หรมธหากเหฎนท่าการเฝพ ดเฯฬดันกล่าทโม่เอฟฬนอธ ำ้าอเป้าปะแสดนใทามเหฎนทฟ่
เฝลฟ่ฬนแฝลนโฝ ำ้ธสรยฝำธนำ้าอเป้าำภ้นธฬร ่กัผหลักฐานการสธผผัญชฟทฟ่โด้รัผปนถภนทันทฟ่ญนราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟำธน
ำ้าอเป้า ธฬ่านโรกฎตาม เหตยการณ์หรมธสถานการณ์ญนธนาใตธาปเฝ็นเหตยญห้กลย่มผรพษัทต้ธนหฬยดการด าเนพนนานต่ธเนม่ธนโด้ 

• ฝระเมพนการน าเสนธ ฌใรนสร้านและเนม้ธหาำธนนผการเนพนฌดฬรทม รทมถภนการเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน 
ตลธดปนฝระเมพนท่านผการเนพนแสดนราฬการและเหตยการณ์ทฟ่เกพดำภน้ฌดฬถรกต้ธนตามทฟ่ใทรหรมธโม่  

• รทผรทมเธกสารหลักฐานการสธผผัญชฟทฟ่เหมาะสมธฬ่านเอฟฬนอธเกฟ่ฬทกัผำ้ธมรลทานการเนพนำธนกพปการหรมธ
ำธนกพปกรรมทานธย รกพปภาฬญนกลย่มผรพษัทเอม่ธแสดนใทามเหฎนต่ธนผการเนพนรทม ำ้าอเป้ารัผฯพดชธผต่ธการก าหนด
แนททาน การใทผใยมดรแล และการฝฏพผัตพนานตรทปสธผกลย่มผรพษัท ำ้าอเป้าเฝ็นฯร ้รัผฯพดชธผแต่เอฟฬนฯร ้เดฟฬทต่ธ
ใทามเหฎนำธนำ้าอเป้า 



 

ำ้าอเป้าโด้สม่ธสารกัผฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการก ากัผดรแลเกฟ่ฬทกัผำธผเำตและช่ทนเทลาำธนการตรทปสธผตามทฟ่โด้ทานแฯน
โท้ ฝระเดฎนทฟ่มฟนัฬส าใัญทฟ่อผปากการตรทปสธผรทมถภนำ้ธผกอร่ธนทฟ่มฟนัฬส าใัญญนระผผการใทผใยมภาฬญนซภ่นำ้าอเป้า
โด้อผญนระหท่านการตรทปสธผำธนำ้าอเป้า 

ำ้าอเป้าโด้ญห้ใ ารัผรธนแก่ฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการก ากัผดรแลท่าำ้าอเป้าโด้ฝฏพผัตพตามำ้ธก าหนดปรรฬาผรรณทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
กัผใทามเฝ็นธพสระและโด้สม่ธสารกัผฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการก ากัผดรแลเกฟ่ฬทกัผใทามสัมอันธ์ทัน้หมดตลธดปนเรม่ธนธม่นซภ่นำ้าอเป้า
เชม่ธท่ามฟเหตยฯลทฟ่ผย ใใลภาฬนธกธาปอพปารณาท่ากระทผต่ธใทามเฝ็นธพสระำธนำ้าอเป้าและมาตรการทฟ่ำ้าอเป้าญช้เอม่ธ
ฝ้ธนกันโม่ญห้ำ้าอเป้าำาดใทามเฝ็นธพสระ 

ปากเรม่ธนทัน้หลาฬทฟ่สม่ธสารกัผฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการก ากัผดรแล ำ้าอเป้าโด้อพปารณาเรม่ธนต่าน ๆ ทฟ่มฟนัฬส าใัญทฟ่สยดญน
การตรทปสธผนผการเนพนญนนทดฝัปปย ผันและก าหนดเฝ็นเรม่ธนส าใัญญนการตรทปสธผ ำ้าอเป้าโด้ธธพผาฬเรม่ธนเหล่านฟโ้ท้ญน
ราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟ เท้นแต่กฎหมาฬหรมธำ้ธผันใัผห้ามโม่ญห้เฝพ ดเฯฬเรม่ธนดันกล่าทต่ธสาธารณะ หรมธญนสถานการณ์
ทฟ่ฬากทฟ่ปะเกพดำภ้น ำ้าอเป้าอพปารณาท่าโม่ใทรสม่ธสารเรม่ธนดันกล่าทญนราฬนานำธนำ้าอเป้าเอราะการกระท าดันกล่าท
สามารถใาดการณ์โด้ธฬ่านสมเหตยสมฯลท่าปะมฟฯลกระทผญนทานลผมากกท่าฯลฝระฌฬชน์ทฟ่ฯร ้มฟส่ทนโด้เสฟฬสาธารณะปะโด้
ปากการสม่ธสารดันกล่าท 

ฯร ้สธผผัญชฟทฟ่รัผฯพดชธผนานสธผผัญชฟและการน าเสนธราฬนานาผัผนฟใ้มธ รัชดา ฬนสทัสดพ์ทาณพชฬ์ 

 

 

 
รัชดา ฬนสทัสดพ์ทาณพชฬ ์
ฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาต เลำทะเผฟฬน 4951 
ผรพษัท ส านักนาน ธฟทาฬ ป ากัด 
กรยนเทอฯ  : 21 กยมภาอันธ์ 2560 

 

 

 
 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  

 
 
 

  



 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 



 

 
 
  



 

  



 

 
  



 

ผรพษัทหลกัทรอัฬ ์ฮพนนัเซฟฬ โซรสั ป ากดั (มหาชน) และผรพษัทฬธ่ฬ 
หมาฬเหตยฝระกธผนผการเนพน 
ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 

1. ำธ้มรลผรพษัทฯ  

ผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน) (“ผรพษัทฯ ”) ปัดตัน้ำภน้เฝ็นผรพษัทมหาชนป ากัด  ตามกฎหมาฬ
โทฬ และมฟภรมพล าเนาญนฝระเทถโทฬ ฌดฬ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ำธนผรพษัทฯ  โด้แก่ 
ผรพษัท ฮพ นันซ่า ป ากัด (มหาชน) และธนาใารโธซฟผฟซฟ (โทฬ) ป ากัด (มหาชน) ซภ่นถมธหย้นญนผรพษัทฯ  ญน ธัตราร้ธฬละ 
29.29 และร้ธฬละ 22.29 ำธนทยนธธกป าหน่าฬและชําระแล้ทำธนผรพษัทฯ  ผรพษัทฯ  มฟทฟ่ธฬร ่ตามทฟ่ปดทะเผฟฬนและ
ส านักนานญหญ่ตัน้ธฬร ่เลำทฟ่ 999/9 ธาใาร ดพ ธธฮฮพถเถส แธท เซน็ทรัลเทพลด์ ชัน้ 18 และ 25 ถนนอระราม 1 
แำทนฝทยมทัน เำตฝทยมทัน กรยนเทอมหานใร  

 ผรพษัทฯ  ฝระกธผกพปการญนฝระเทถโทฬฌดฬโด้รัผธนยญาตญห้ฝระกธผธย รกพปดันนฟ ้

  1. การเฝ็นนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 
  2. การใ้าหลักทรัอฬ ์
  3. การเฝ็นทฟ่ฝรภกษาการลนทยน 
  4. การปัดป าหน่าฬหลักทรัอฬ์ 
  5. การเฝ็นทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน 
  6. การเฝ็นตัทแทนซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า 
  7. การฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์  

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  มฟสาำาป านทน 34 สาำา และ 35 สาำา ตามล าดัผ  

2. เกณฑญ์นการปดัท านผการเนพน 

2.1 เกณฑ์ญนการปัดท านผการเนพน 

 นผการเนพนนฟ้ปัดท าำภ้นตามมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่ก าหนดญนอระราชผัญญัตพทพชาชฟอผัญชฟ อ.ถ. 
2547 ฝระกธผกัผฝระกาถำธนส านักนานใณะกรรมการก ากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์  และการแสดน
ราฬการญนนผการเนพนนฟโ้ด้ท าำภ้นเอม่ธญห้เฝ็นโฝตามฝระกาถำธนส านักนานใณะกรรมการก ากัผหลักทรัอฬ์และตลาด
หลักทรัอฬ์ทฟ่ สธ/ำ/น. 53/2553 เรม่ธน แผผนผการเนพนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ลนทันทฟ่ 15 ธันทาใม 2553 

 นผการเนพนนฟโ้ด้ปัดท าำภน้ฌดฬญช้เกณฑ์ราใาทยนเดพมเท้นแต่ปะโด้เฝพ ดเฯฬเฝ็นธฬ่านธม่นญนหมาฬเหตยฝระกธผนผการเนพนำ้ธ
ทฟ่ 4 เรม่ธน สรยฝนฌฬผาฬการผัญชฟทฟ่ส าใัญ 

 นผการเนพนาผัผภาษาโทฬเฝ็นนผการเนพนาผัผทฟ่ผรพษัทฯ  ญช้เฝ็นทานการตามกฎหมาฬ นผการเนพนาผัผภาษาธันกฤษ
แฝลมาปากนผการเนพนาผัผภาษาโทฬนฟ ้



 

2.2 เกณฑญ์นการปดัท านผการเนพนรทม 

(ก) นผการเนพนรทมนฟโ้ด้ปัดท าำภน้ฌดฬรทมนผการเนพนำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน) และผรพษัท
ฬ่ธฬ ดันต่ธโฝนฟ ้

   ธัตราร้ธฬละำธนการถมธหย้น 

ชม่ธผรพษัท ลักษณะธย รกพป 
ปัดตัน้ำภน้             
ญนฝระเทถ 

31 ธันทาใม 
2559 

31 ธันทาใม 
2558 

   ร้ธฬละ ร้ธฬละ 
ผรพษัท หลักทรัอฬ์ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส 

ธพนเตธร์เนชัน่แนล ป ากัด 
ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน โทฬ 96.25 96.25 

(ำ) ผรพษัทฯ  ปะถมธท่ามฟการใทผใยมกพปการทฟ่เำ้าโฝลนทยนหรมธผรพษัทฬ่ธฬโด้ หากผรพษัทฯ  มฟสพทธพโด้รัผหรมธมฟส่ทนโด้เสฟฬ
ญนฯลตธผแทนำธนกพปการทฟ่เำ้าโฝลนทยน และสามารถญช้ธ านาปญนการสั่นการกพปกรรมทฟ่ส่นฯลกระทผธฬ่านมฟ
นัฬส าใัญต่ธป านทนเนพนฯลตธผแทนนัน้โด้  

(ใ) ผรพษัทฯ  น านผการเนพนำธนผรพษัทฬ่ธฬมารทมญนการปัดท านผการเนพนรทมตัน้แต่ทันทฟ่ผรพษัทฯ  มฟธ านาปญนการ
ใทผใยมผรพษัทฬ่ธฬปนถภนทันทฟ่ผรพษัทฯ  สพน้สยดการใทผใยมผรพษัทฬ่ธฬนัน้   

(น) นผการเนพนำธนผรพษัทฬ่ธฬโด้ปัดท าำภน้ฌดฬญช้นฌฬผาฬการผัญชฟทฟ่ส าใัญเช่นเดฟฬทกันกัผำธนผรพษัทฯ   

(ป) ฬธดในใ้านระหท่านผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬ ราฬการใ้าระหท่านกันทฟ่มฟสาระส าใัญโด้ถรกตัดธธกปาก นผการเนพน
รทมนฟแ้ล้ท  

(า) ส่ทนโด้เสฟฬทฟ่โม่มฟธ านาปใทผใยม ใมธ ป านทนก าโรหรมธำาดทยนและสพนทรัอฬ์สยทธพำธนผรพษัทฬ่ธฬส่ทนทฟ่โม่โด้เฝ็นำธน
ผรพษัทฯ   และแสดนเฝ็นราฬการแฬกต่านหากญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยนรทมและส่ทนำธนเป้าำธนญนนผแสดน
ฐานะการเนพนรทม 

(ช) สพนทรัอฬ์สยทธพำธนผรพษัทร่ทมซภ่นปัดตัน้ญนต่านฝระเทถแฝลนใ่าเฝ็นเนพนผาทฌดฬญช้ธัตราแลกเฝลฟ่ฬน ณ ทันสพน้รธผ
ระฬะเทลาราฬนาน ก าโรหรมธำาดทยนำธนผรพษัทร่ทมแฝลนใ่าเฝ็นเนพนผาทฌดฬญช้ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนถัทเาลฟ่ฬราฬเดมธน 
ทัน้นฟ ้ฯลต่านปากการแฝลนใ่ารัผรร้ญนราฬการ “ฯลต่านปากการแฝลนใ่า นผการเนพนทฟ่เฝ็นเนพนตราต่านฝระเทถ” ฌดฬ
แสดนเฝ็นส่ทนหนภ่นำธนธนใ์ฝระกธผธม่นำธนส่ทนำธนเป้าำธนญนนผแสดนฐานะการเนพน 

2.3 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ผรพษัทฯ  ปัดท านผการเนพนเาอาะกพปการฌดฬแสดนเนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ  ผรพษัทร่ทม และการร่ทมใ้าตามทพธฟราใาทยน 



 

3. มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนญหม ่ 

3.1 มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่เรพม่มฟฯลผันใัผญช้ญนฝฟ ฝัปปย ผัน 

 ญนระหท่านฝฟ  ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬโด้น ามาตรฐานการราฬนานทานการเนพนาผัผฝรัผฝรยน (ฝรัผฝรยน 2558) และ
าผัผญหม่รทมถภนแนทฝฏพผัตพทานผัญชฟ ทฟ่ธธกฌดฬสภาทพชาชฟอผัญชฟ ซภ่นมฟฯลผันใัผญช้ส าหรัผรธผระฬะเทลาผัญชฟทฟ่
เรพม่ญนหรมธหลันทันทฟ่ 1 มกราใม 2559 มาถมธฝฏพผัตพ มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนดันกล่าทโด้รัผการฝรัผฝรยน
หรมธปัดญห้มฟำภน้เอม่ธญห้มฟเนมธ้หาเท่าเทฟฬมกัผมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนระหท่านฝระเทถ ฌดฬส่ทนญหญ่เฝ็นการ
ฝรัผฝรยนถ้ธฬใ าและใ าถัอท์ การตฟใทามและการญห้แนทฝฏพผัตพทานการผัญชฟกัผฯร ้ญช้มาตรฐาน ทัน้นฟ้ การน า
มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนดันกล่าทมาถมธฝฏพผัตพนฟโ้ม่มฟฯลกระทผธฬ่านเฝ็นสาระส าใัญต่ธนผการเนพนำธน
ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬ 

3.2 มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่ปะมฟฯลผันใัผญช้ญนธนาใต 

 ญนระหท่านฝฟ ฝัปปย ผัน สภาทพชาชฟอผัญชฟโด้ฝระกาถญช้มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนและการตฟใทามมาตรฐาน
การราฬนานทานการเนพนาผัผฝรัผฝรยน (ฝรัผฝรยน 2559) รทมถภนแนทฝฏพผัตพทานผัญชฟาผัผญหม่ป านทนหลาฬาผัผ 
ซภ่นมฟฯลผันใัผญช้ส าหรัผนผการเนพนทฟ่มฟรธผระฬะเทลาผัญชฟทฟ่เรพ่มญนหรมธหลันทันทฟ่ 1 มกราใม 2560 มาตรฐานการ
ราฬนานทานการเนพนดันกล่าทโด้รัผการฝรัผฝรยนหรมธปัดญห้มฟำภ้นเอม่ธญห้มฟเนมธ้หาเท่าเทฟฬมกัผมาตรฐานการราฬนาน
ทานการเนพนระหท่านฝระเทถ ฌดฬส่ทนญหญ่เฝ็นการฝรัผฝรยนถ้ธฬใ าและใ าถอัท์ การตฟใทามและการญห้แนทฝฏพผัตพ
ทานการผัญชฟกัผฯร ้ญช้มาตรฐาน ทัน้นฟ ้ะ่าฬผรพหารำธนผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬเชม่ธท่ามาตรฐานการราฬนานทาน
การเนพนและการตฟใทามมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนาผัผฝรัผฝรยนและแนทฝฏพผัตพทานผัญชฟาผัผญหม่ ปะโม่มฟ
ฯลกระทผธฬ่านเฝ็นสาระส าใัญต่ธนผการเนพนเมม่ธน ามาถมธฝฏพผัตพ ธฬ่านโรกฎตาม มาตรฐานการราฬนานทาน
การเนพนาผัผทฟ่มฟการเฝลฟ่ฬนแฝลนหลักการส าใัญ สรยฝโด้ดันต่ธโฝนฟ ้

 มาตรฐานการผัญชฟ าผัผทฟ่ 27 (ฝรัผฝรยน 2559) เรม่ธน นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 มาตรฐานาผัผฝรัผฝรยนนฟ้ก าหนดทานเลมธกเอพ่มเตพมส าหรัผการผันทภกผัญชฟเนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ญนนผการเนพน
เาอาะกพปการฌดฬเลมธกผันทภกตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬโด้ ตามทฟ่ธธพผาฬโท้ญนมาตรฐานการผัญชฟ าผัผทฟ่ 28 (ฝรัผฝรยน 
2559) เรม่ธน เนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า ทัน้นฟ้ กพปการต้ธนญช้ทพธฟการผันทภกผัญชฟเดฟฬทกันส าหรัผเนพน
ลนทยนแต่ละฝระเภทและหากกพปการเลมธกผันทภกเนพนลนทยนดันกล่าทตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬญนนผการเนพนเาอาะกพปการ 
กพปการต้ธนฝรัผฝรยนราฬการดันกล่าทฌดฬทพธฟฝรัผฬ้ธนหลัน ทัน้นฟ ้มาตรฐานาผัผดันกล่าทปะโม่มฟฯลกระทผต่ธนผ
การเนพนำธนผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬ เนม่ธนปากะ่าฬผรพหารโด้อพปารณาแล้ทท่าปะเลมธกผันทภกเนพนลนทยนดันกล่าท
ตามทพธฟราใาทยนญนนผการเนพนเาอาะกพปการตามเดพม 

 

 

 

 

 

  



 

4. นฌฬผาฬการผญัชฟทฟส่ าใญั 

4.1 การรัผรร ้ราฬโด้ 

(ก) ใ่านาฬหน้า 

 ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้ารัผรร้เฝ็นราฬโด้ ณ ทันทฟ่ทฟ่เกพดราฬการ 

(ำ) ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ 

 ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการรัผรร้เฝ็นราฬโด้ฌดฬอพปารณาถภนำัน้ใทามส าเรฎปำธนนาน ฌดฬผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬทัด
ใทามส าเรฎปำธนนานทฟ่ท าเสรฎปปากธัตราส่ทนำธนผรพการทฟ่ญห้ปนถภนฝัปปย ผันเฝรฟฬผเทฟฬผกัผผรพการทัน้สพ ้นทฟ่ต้ธน
ญห้ผรพการ ทัน้นฟ ้ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะรัผรร้ราฬโด้เมม่ธมฟใทามเฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่นธนทฟ่ปะเรฟฬกเกฎผเนพนโด้ 

(ใ) ก าโร (ำาดทยน) ปากเนพนลนทยนและตราสารธนยอันธ์ 

 ก าโร (ำาดทยน) ปากเนพนลนทยนและตราสารธนยอันธ์ถมธเฝ็นราฬโด้หรมธใ่าญช้ป่าฬ ณ ทันทฟ่ทฟ่เกพดราฬการ 

(น) ดธกเผฟฬ้และเนพนฝันฯลปากเนพนลนทยน 

 ดธกเผฟฬ้ปากเนพนลนทยนถมธเฝ็นราฬโด้ตามเกณฑ์ในใ้านฌดฬใ านภนถภนธัตราฯลตธผแทนทฟ่แท้ปรพน เนพนฝันฯลปากเนพน
ลนทยนถมธเฝ็นราฬโด้เมม่ธสพทธพญนการรัผเนพนฝันฯลเกพดำภน้ 

(ป) ดธกเผฟฬ้ปากเนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ 

 ดธกเผฟฬ้ถมธเฝ็นราฬโด้ตามเกณฑ์ในใ้านฌดฬใ านภนถภนธัตราฯลตธผแทนทฟ่แท้ปรพน เท้นแต่มฟใทามโม่แน่นธนญนการ
เรฟฬกเกฎผเนพนต้นและดธกเผฟฬ้ ผรพษัทฯ  ปภนหฬยดรัผรร้ราฬโด้ดธกเผฟฬ้ดันกล่าทตามเกณฑ์ในใ้าน 

 กรณฟดันต่ธโฝนฟถ้มธท่ามฟใทามโม่แน่นธนญนการเรฟฬกเกฎผเนพนต้นและดธกเผฟฬ้ 

(1) ลรกหนฟทั้ท่โฝทฟ่มฟหลักฝระกันต า่กท่ามรลหนฟ ้

(2) ลรกหนฟฯ้่ธนชําระราฬทฟ่มฟนทดการชําระเนพนโม่เกพนสามเดมธน ซภ่นใ้านชําระเนพนต้นหรมธดธกเผฟฬ้ตัน้แต่สามเดมธนำภ้นโฝ 

(3) ลรกหนฟฯ้่ธนชําระราฬทฟ่มฟนทดการชําระเนพนเกพนกท่าสามเดมธน เท้นแต่มฟหลักฐานทฟ่ชดัเปน และมฟใทามเฝ็นโฝโด้
ใ่ธนำ้านแน่ทฟ่ผรพษัทฯ   ปะโด้รัผชําระหนฟทั้น้หมด 

(4) ลรกหนฟส้ถาผันการเนพนทฟ่มฟฝัญหา 

(5) ลรกหนฟธ้ม่นทฟ่ใ้านชําระดธกเผฟฬ้ตัน้แต่สามเดมธนำภน้โฝ 

 เนม่ธนโำดันกล่าทำ้านต้นเฝ็นโฝตามหลักเกณฑ์ทฟ่ก าหนดฌดฬส านักนานใณะกรรมการก ากัผหลักทรัอฬ์และ
ตลาดหลักทรัอฬ์ (“ก.ล.ต.”) 



 

4.2 การรัผรร ้ใ่าญช้ป่าฬ 

(ก) ดธกเผฟฬ้เนพนกร้ฬมม 

 ดธกเผฟฬ้เนพนกร้ฬมมถมธเฝ็นใ่าญช้ป่าฬตามเกณฑ์ในใ้าน 

(ำ) ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ 

 ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการถมธเฝ็นใ่าญช้ป่าฬตามเกณฑ์ในใ้าน 

4.3 การรัผรร ้และตัดผัญชฟสพนทรัอฬ์ำธนลรกใ้า 

 ผรพษัทฯ  ผันทภกเนพนทฟ่ลรกใ้าทานโท้กัผผรพษัทฯ  เอม่ธการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ผัญชฟ เนพนสด การซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์ญนระผผเใรดพตผาลานซแ์ละการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าเฝ็นสพนทรัอฬ์และหนฟส้พนำธนผรพษัทฯ  
เอม่ธฝระฌฬชน์ำธนการใทผใยมภาฬญน และ ณ ทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนานผรพษัทฯ  โด้ตัดราฬการดันกล่าท
ธธกทัน้ด้านสพนทรัอฬ์และหนฟส้พน ฌดฬปะแสดนเาอาะทฟ่เฝ็นำธนผรพษัทฯ  เท่านัน้ 

4.4   เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด 

  เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด หมาฬถภน เนพนสดญนมมธ เนพนะากธนาใารทยกฝระเภททฟ่มฟทันใรผก าหนดโม่
เกพน 3 เดมธนนัผปากทันทฟ่โด้มา รทมถภนตั๋ทเนพนฝระเภทเฯม่ธเรฟฬกและตั๋ทเนพนทฟ่มฟทันใรผก าหนดภาฬญน 3 เดมธน
นัผปากทันทฟ่โด้มาและโม่มฟำ้ธป ากัดญนการเผพกญช้ 

4.5   เนพนะากญนสถาผันการเนพน 

  เนพนะากญนสถาผันการเนพน หมาฬถภน เนพนะากฝระป า ตั๋ทแลกเนพนและตั๋ทสัญญาญช้เนพนทฟ่ธธกฌดฬสถาผัน
การเนพนทฟ่มฟก าหนดป่าฬใมนเกพนกท่า 3 เดมธนนัผปากทันทฟ่โด้มา เนพนะากฝระป า ตั๋ทแลกเนพนและตั๋ทสัญญาญช้
เนพนทฟ่ธธกฌดฬสถาผันการเนพนทฟ่มฟทันใรผก าหนดภาฬญน 3 เดมธนแต่ผรพษัทฯ  มฟใทามตัน้ญปปะถมธต่ธโฝญนรรฝ
แผผเดพมหรมธมฟำ้ธป ากัดญนการเผพกญช้ 

4.6   ลรกหนฟ*้เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ 

  ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ หมาฬถภน ฬธดดยลสยทธพลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟทฟ่เกพดปากการชําระราใาซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
ตราสารทยนทฟ่ซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ และฬธดดยลสยทธพลรกหนฟ้ส านักหักผัญชฟสัญญาซม้ธ
ำาฬล่ทนหน้า รทมถภนเนพนทฟ่โด้น าโฝทานเฝ็นฝระกันกัผส านักหักผัญชฟญนการท าธย รกรรมธนยอันธ์ และฬธดดยล
ลรกหนฟ้ผรพษัทหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถทฟ่เกพดปากการชําระราใาซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนต่านฝระเทถฯ่านผรพษัท
หลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ 

  เป้าหนฟ้ส านักหักผัญชฟ หมาฬถภน ฬธดดยลสยทธพเป้าหนฟ้ส านักหักผัญชฟทฟ่ เกพดปากการชําระราใาซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์ตราสารทยนทฟ่ซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ และฬธดดยลสยทธพเป้าหนฟ้ส านักหักผัญชฟ
ส าหรัผการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า และฬธดดยลเป้าหนฟ้ผรพษัทหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถทฟ่เกพดปากการ
ชําระราใาซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนต่านฝระเทถฯ่านผรพษัทหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ 



 

4.7 การฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ 

  ผรพษัทฯ  ผันทภกผัญชฟรัผรร้ภาระทฟ่ต้ธนส่นใมนหลักทรัอฬ์ทฟ่ฬมมมาซภ่นโด้น าโฝำาฬหรมธญห้ฬมมต่ธเฝ็น “เป้าหนฟธ้ย รกรรมฬมม
และญห้ฬมมหลักทรัอฬ์” ญนนผแสดนฐานะการเนพน และ ณ ทันสพ้นรธผระฬะเทลาราฬนานผรพษัทฯ  ฝรัผฝรยนผัญชฟ
เป้าหนฟห้ย้นฬมม ฌดฬใ านทณปากราใาเสนธำาฬล่าสยด ณ ทันสพน้ทันท าการสยดท้าฬำธนรธผระฬะเทลาราฬนานำธน
ตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬและผันทภกการเฝลฟ่ฬนแฝลนมรลใ่าดันกล่าทญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยน ผรพษัทฯ  
ผันทภกผัญชฟหลักทรัอฬ์ซภ่นน าโฝญห้ลรกใ้าฬมมต่ธเฝ็น “ลรกหนฟ้ธย รกรรมฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์” ญนนผแสดนฐานะ
การเนพน เนพนสดทฟ่น าโฝทานเฝ็นหลักฝระกันหรมธรัผปากใร่สัญญาผันทภกญนผัญชฟ “ลรกหนฟท้รัอฬ์สพนทานฝระกัน” หรมธ 
“เป้าหนฟท้รัอฬ์สพนทฟ่รัผเฝ็นฝระกัน” และผันทภกใ่าธรรมเนฟฬมการฬมมและการญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ตามเกณฑ์ในใ้านตาม
ระฬะเทลา 

4.8 ลรกหนฟ*้เป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า 

  ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า หมาฬถภน ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และลรกหนฟธ้ย รกพปสัญญาซม้ธ
ำาฬล่ทนหน้าผทกด้ทฬดธกเผฟฬ้ใ้านรัผ และหักด้ทฬใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ ทัน้นฟล้รกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์ญห้รทมถภน
ลรกหนฟ้ทฟ่ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสด ลรกหนฟเ้นพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ฌดฬญช้หลักทรัอฬ์ทฟ่ซม้ธนัน้มาทานเฝ็น
ฝระกันและลรกหนฟ้ธม่น (เช่น ลรกหนฟ้ซม้ธหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสดทฟ่โม่สามารถชําระเนพนโด้ภาฬญนระฬะเทลาทฟ่ก าหนด 
ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์ทฟ่ธฬร ่ระหท่านด าเนพนใดฟ ฝระนธมหนฟห้รมธฯ่ธนชําระ เฝ็นต้น) 

 เป้าหนฟ้ธย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า หมาฬถภน ภาระำธนผรพษัทฯ  ปากการฝระกธผธย รกพป
หลักทรัอฬ์และธย รกพปสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าทฟ่มฟต่ธผย ใใลภาฬนธก เช่น ฬธดดยลสยทธพเป้าหนฟ้ลรกใ้าทฟ่ซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสด ภาระทฟ่ต้ธนส่นมธผหลักทรัอฬ์เนม่ธนปากการำาฬชธร์ต เฝ็นต้น 

4.9 ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ 

 ผรพษัทฯ  ตัน้ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญฌดฬการฝระเมพนฐานะำธนลรกหนฟแ้ต่ละราฬฌดฬอพปารณาใทามเสฟ่ฬนญนการเรฟฬก
ชําระและมรลใ่าำธนหลักทรัอฬ์ทฟ่ญช้ใ า้ฝระกันและตัน้ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญเมม่ธหนฟนั้น้มฟหลักฝระกันโม่เอฟฬนอธและ/
หรมธมฟฌธกาสทฟ่โด้รัผชําระใมนโม่ใรผ ทัน้นฟผ้รพษัทฯ  ถมธอมน้ฐานการปัดชัน้หนฟแ้ละการตัน้ส ารธนตามหลักเกณฑ์ ดันนฟ ้

(ก) มรลหนฟปั้ดชัน้สรญ หมาฬถภน 

(1) มรลหนฟ้ำธนลรกหนฟ้ทฟ่ โด้ตพดตามททนถามปนถภนทฟ่สยดแล้ทแต่โม่โด้รัผการชําระหนฟ้และผรพษัทฯ  โด้
ด าเนพนการป าหน่าฬหนฟส้รญปากผัญชฟลรกหนฟต้ามกฎหมาฬภาษฟธากรแล้ท 

(2) มรลหนฟท้ฟ่ผรพษัทฯ  โด้ท าสัญญาฝลดหนฟญ้ห้ 

(ำ) มรลหนฟปั้ดชัน้สนสัฬ หมาฬถภน มรลหนฟเ้าอาะส่ทนทฟ่สรนเกพนกท่าหลักฝระกันำธนลรกหนฟท้ฟ่เำ้าลักษณะดันนฟ ้

(1) ลรกหนฟทั้ท่โฝ ลรกหนฟส้ถาผันการเนพนทฟ่มฟฝัญหาและลรกหนฟธ้ม่นทฟ่มฟหลักฝระกันต า่กท่ามรลหนฟ ้

(2) ลรกหนฟฯ้่ธนชําระราฬทฟ่มฟนทดการชําระเนพนโม่เกพนสามเดมธน ซภ่นใ้านชําระเนพนต้นหรมธดธกเผฟฬ้ตัน้แต่สาม
เดมธนำภน้โฝ 

(3) ลรกหนฟ้ฯ่ธนชําระราฬทฟ่มฟนทดการชําระเนพนเกพนกท่าสามเดมธน เท้นแต่มฟหลักฐานทฟ่ชดัเปนและมฟใทาม
เฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่ทฟ่ผรพษัทฯ  ปะโด้รัผชําระหนฟทั้น้หมด 

(ใ) มรลหนฟ้ปัดชัน้ต ่ากท่ามาตรฐาน หมาฬถภน มรลหนฟ้เาอาะส่ทนโม่เกพนกท่ามรลใ่าหลักฝระกันำธนลรกหนฟ้ทฟ่           
เำ้าลักษณะตาม (ำ) 



 

ฌดฬผรพษัทฯ  ตัดป าหน่าฬลรกหนฟ้ปัดชัน้สรญธธกปากผัญชฟทันทฟทฟ่อผราฬการและตัน้ใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญ เตฎม
ป านทนำธนมรลหนฟ้ปัดชัน้สนสัฬ ซภ่ นเนม่ธนโำดันกล่าทำ้านต้นเฝ็นโฝตามหลักเกณฑ์ทฟ่ก าหนดฌดฬส านักนาน
ใณะกรรมการก ากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ 

4.10 เนพนลนทยน 

  เนพนลนทยนเอม่ธใ้าแสดนตามมรลใ่าฬยตพธรรม การเฝลฟ่ฬนแฝลนญนมรลใ่าฬยตพธรรมำธนเนพนลนทยนดันกล่าทผันทภกญนส่ทน
ำธนก าโรหรมธำาดทยน 

  ผรพษัทฯ  ปัดฝระเภทเนพนลนทยนญนตราสารทยนทฟ่โม่ธฬร ่ญนใทามต้ธนการำธนตลาดเฝ็นเนพนลนทยนทัท่โฝฌดฬแสดนญนราใา
ทยนสยทธพปากใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ) 

 มรลใ่าฬย ตพธรรมำธนหลักทรัอฬ์ญนใทามต้ธนการำธนตลาดใ านทณปากราใาเสนธซม้ธหลันสยด ณ สพน้ทันท าการ
สยดท้าฬำธนรธผระฬะเทลาราฬนาน มรลใ่าฬยตพธรรมำธนหน่ทฬลนทยนทฟ่ใ านทณปากมรลใ่าสพนทรัอฬ์สยทธพำธนหน่ทฬ
ลนทยน ณ ทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนาน 

 ผรพษัทฯ  ปะผันทภกำาดทยนปากการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ) ำธนเนพนลนทยนญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยน 

  ญนกรณฟทฟ่มฟการฌธนเฝลฟ่ฬนฝระเภทเนพนลนทยนปากฝระเภทหนภ่นโฝเฝ็นธฟกฝระเภทหนภ่น ผรพษัทฯ  ปะฝรัผมรลใ่าำธนเนพน
ลนทยนดันกล่าทญหม่ฌดฬญช้มรลใ่าฬยตพธรรม ณ ทันทฟ่ฌธนเฝลฟ่ฬนฝระเภทเนพนลนทยน ฯลแตกต่านระหท่านราใาตามผัญชฟ
และมรลใ่าฬยตพธรรม ณ ทันทฟ่ฌธนปะผันทภกญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยนหรมธแสดนเฝ็นธนใ์ฝระกธผธม่นำธนส่ทนำธน
เป้าำธนแล้ทแต่ฝระเภทำธนเนพนลนทยนทฟ่มฟการฌธนเฝลฟ่ฬน 

 ผรพษัทฯ  ผันทภกราฬการซม้ธำาฬเนพนลนทยนตามเกณฑ์ทันทฟ่เกพดราฬการ (Trade date) และเมม่ธมฟการป าหน่าฬเนพนลนทยน 
ฯลต่านระหท่านสพน่ตธผแทนสยทธพทฟ่โด้รัผกัผต้นทยนำธนเนพนลนทยนปะผันทภกรัผรร้เฝ็นราฬโด้หรมธใ่าญช้ป่าฬญนส่ทนำธนก าโร
หรมธำาดทยน ผรพษัทฯ  ญช้ทพธฟถัทเาลฟ่ฬถ่ทนน า้หนักญนการใ านทณต้นทยนำธนเนพนลนทยน  

4.11 เนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า 

 นผการเนพนรทม 

  เนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าทฟ่แสดนธฬร ่ญนนผการเนพนรทมแสดนมรลใ่าตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬ 

  นผการเนพนเาอาะกพปการ 

  เนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าทฟ่แสดนธฬร ่ญนนผการเนพนเาอาะกพปการแสดนมรลใ่าตามทพธฟราใา
ทยนสยทธพปากใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ) 



 

4.12 ธย ฝกรณ์และใ่าเสม่ธมราใา 

  ธย ฝกรณ์แสดนตามราใาทยนหลันหักใ่าเสม่ธมราใาสะสมและใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ)  

  ใ่าเสม่ธมราใาำธนธย ฝกรณ์ใ านทณปากราใาทยนำธนธย ฝกรณ์ฌดฬญช้ทพธฟ เส้นตรนตามธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์
ฌดฬฝระมาณดันนฟ ้

  ธย ฝกรณ์ส านักนาน    5 ฝฟ 
  เใรม่ธนตกแต่นและตพดตัน้   5 ฝฟ 
  ฬานอาหนะ    5 ฝฟ 

  โม่มฟการใพดใ่าเสม่ธมราใาส าหรัผธย ฝกรณ์ระหท่านตพดตัน้ 

  ใ่าเสม่ธมราใาแสดนรทมธฬร ่ญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยน 

 ผรพษัทฯ  ตัดราฬการธย ฝกรณ์ธธกปากผัญชฟ เมม่ธป าหน่าฬสพนทรัอฬ์หรมธใาดท่าปะโม่โด้รัผฝระฌฬชน์เชพนเถรษฐกพปญน
ธนาใตปากการญช้หรมธการป าหน่าฬสพนทรัอฬ์ ราฬการก าโรหรมธำาดทยนปากการป าหน่าฬสพนทรัอฬ์ปะรัผรร้ญนส่ทน
ำธนก าโรหรมธำาดทยนเมม่ธผรพษัทฯ  ตัดราฬการสพนทรัอฬ์นัน้ธธกปากผัญชฟ 

4.13 สพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนและใ่าตัดป าหน่าฬ 

 ผรพษัทฯ  ผันทภกต้นทยนเรพม่แรกำธนสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนตามราใาทยน ภาฬหลันการรัผรร้ราฬการเรพ่มแรก สพนทรัอฬ์
โม่มฟตัทตนแสดนมรลใ่าตามราใาทยนหักใ่าตัดป าหน่าฬสะสมและใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ)  

  ผรพษัทฯ  ตัดป าหน่าฬสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนทฟ่มฟธาฬยการญห้ฝระฌฬชน์ป ากัดธฬ่านมฟระผผตลธดธาฬยการญห้ฝระฌฬชน์เชพน
เถรษฐกพปำธนสพนทรัอฬ์นัน้ และปะฝระเมพนการด้ธฬใ่าำธนสพนทรัอฬ์ดันกล่าทเมม่ธมฟำ้ธผ่นชฟ้ท่าสพนทรัอฬ์นัน้เกพดการ
ด้ธฬใ่า ผรพษัทฯ  ปะทผททนระฬะเทลาการตัดป าหน่าฬและทพธฟการตัดป าหน่าฬำธนสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนดันกล่าท
ทยกสพน้ฝฟ เฝ็นธฬ่านน้ธฬ ใ่าตัดป าหน่าฬรัผรร้เฝ็นใ่าญช้ป่าฬญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยน 

ใ่าตัดป าหน่าฬำธนสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนทฟ่มฟธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์ป ากัดำธนผรพษัทฯ  ใ านทณปากราใาทยนำธน
สพนทรัอฬ์ ฌดฬญช้ทพธฟเส้นตรนตามธาฬยการญห้ฝระฌฬชน์ฌดฬฝระมาณำธนสพนทรัอฬ์แต่ละฝระเภทดันต่ธโฝนฟ ้

  ฌฝรแกรมใธมอพทเตธร์      5 ฝฟ 
  ใ่าธรรมเนฟฬมสมาชพกตลาดธนยอันธ์  10 ฝฟ 
  ใ่าซม้ธส่ทนนานนาฬหน้าลรกใ้าราฬฬ่ธฬ       2 ฝฟ 

  โม่มฟการใพดใ่าตัดป าหน่าฬส าหรัผฌฝรแกรมใธมอพทเตธร์ระหท่านอัฒนา 

4.14 การด้ธฬใ่าำธนสพนทรัอฬ์ 

  ทยกทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนาน ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะท าการฝระเมพนการด้ธฬใ่าำธนธย ฝกรณ์หรมธสพนทรัอฬ์
โม่มฟตัทตนำธนผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬ หากมฟำ้ธผ่นชฟ้ท่าสพนทรัอฬ์ดันกล่าทธาปด้ธฬใ่า ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬ
รัผรร้ำาดทยนปากการด้ธฬใ่าญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยน เมม่ธมรลใ่าทฟ่ใาดท่าปะโด้รัผใมนำธนสพนทรัอฬ์มฟมรลใ่าต ่า
กท่ามรลใ่าตามผัญชฟำธนสพนทรัอฬ์นัน้ ทัน้นฟม้รลใ่าทฟ่ใาดท่าปะโด้รัผใมนหมาฬถภนมรลใ่าฬยตพธรรมหักต้นทยนญนการำาฬ
ำธนสพนทรัอฬ์หรมธมรลใ่าปากการญช้สพนทรัอฬ์แล้ทแต่ราใาญดปะสรนกท่า   



 

4.15 ฯลฝระฌฬชน์อนักนาน 

 ฯลฝระฌฬชนร์ะฬะสัน้ำธนอนกันาน 

 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬรัผรร้เนพนเดมธน ใ่าป้าน ฌผนัสและเนพนสมทผกธนทยนฝระกันสันใมเฝ็นใ่าญช้ป่าฬเมม่ธเกพด
ราฬการ  

 ฯลฝระฌฬชนห์ลนัธธกปากนานำธนอนกันาน 

 ฌใรนการสมทผเนพน 

 ผรพษัทฯ   ผรพษัทฬ่ธฬ และอนักนานโด้ร่ทมกันปัดตัน้กธนทยนส ารธนเลฟฬ้นชฟอ ซภ่นฝระกธผด้ทฬเนพนทฟ่อนักนานป่าฬ
สะสมและเนพนทฟ่ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬป่าฬสมทผญห้เฝ็นราฬเดมธน สพนทรัอฬ์ำธนกธนทยนส ารธนเลฟฬ้นชฟอโด้แฬก
ธธกปากสพนทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬ เนพนทฟ่ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬป่าฬสมทผกธนทยนส ารธนเลฟฬ้นชฟอ
ผันทภกเฝ็นใ่าญช้ป่าฬญนฝฟทฟ่เกพดราฬการ 

 ฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ 

 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬมฟภาระส าหรัผเนพนชดเชฬทฟ่ต้ธนป่าฬญห้แก่อนักนานเมม่ธธธกปากนานตามกฎหมาฬแรนนาน 
ซภ่นผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬถมธท่าเนพนชดเชฬอนักนานเนม่ธนปากเกษฟฬณธาฬยดันกล่าทเฝ็นฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ 

ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬใ านทณหนฟ้สพนตามฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ ฌดฬญช้ทพธฟใพดลดแต่ละหน่ทฬทฟ่ฝระมาณการโท้ 
(Projected Unit Credit Method) ฌดฬฯร ้ เชฟ่ฬทชาญธพสระโด้ท าการฝระเมพนภาระฯร กอันดันกล่าทตามหลัก
ใณพตถาสตร์ฝระกันภัฬ  

 ก าโรหรมธำาดทยนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนฝระมาณการ ซภ่นใ านทณตามหลักใณพตถาสตร์ฝระกันภัฬส าหรัผฌใรนการ
ฯลฝระฌฬชน์ปะรัผรร้ญนส่ทนำธนก าโรำาดทยนเผฎดเสรฎปธม่นและรัผรร้เฝ็นส่ทนหนภ่นำธนก าโรสะสม 

4.16 ฝระมาณการหนฟส้พน 

  ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะผันทภกฝระมาณการหนฟส้พนโท้ญนผัญชฟเมม่ธภาระฯรกอันซภ่นเฝ็นฯลมาปากเหตยการณ์ญนธดฟต
โด้เกพดำภ้นแล้ทมฟใทามเฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่นธนทฟ่ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะสรญเสฟฬทรัอฬากรทฟ่มฟฝระฌฬชน์เชพน
เถรษฐกพปโฝเอม่ธฝลดเฝลมธ้นภาระฯร กอันดันกล่าทและผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬสามารถฝระมาณมรลใ่าภาระฯร กอันนัน้
โด้ธฬ่านน่าเชม่ธถมธ 

4.17 สัญญาเช่าระฬะฬาท 

 สัญญาเช่าธย ฝกรณ์ทฟ่ใทามเสฟ่ฬนและฯลตธผแทนำธนใทามเฝ็นเป้าำธนส่ทนญหญ่โด้ฌธนโฝญห้กัผผรพษัทฯ  และผรพษัท
ฬ่ธฬญนฐานะฯร ้เช่าถมธเฝ็นสัญญาเช่าการเนพน สัญญาเช่าการเนพนปะผันทภกเฝ็นราฬป่าฬะ่าฬทยนด้ทฬมรลใ่าฬยตพธรรม
ำธนสพนทรัอฬ์ทฟ่เช่าหรมธมรลใ่าฝัปปย ผันสยทธพำธนป านทนเนพนทฟ่ต้ธนป่าฬตามสัญญาเช่าแล้ทแต่มรลใ่าญดปะต า่กท่าภาระ
ฯรกอันตามสัญญาเช่าหักใ่าญช้ป่าฬทานการเนพนปะผันทภกเฝ็นหนฟส้พนระฬะฬาท ส่ทนดธกเผฟฬ้ป่าฬปะผันทภกญนส่ทนำธน
ก าโรหรมธำาดทยนตลธดธาฬย ำธนสัญญาเช่า สพนทรัอฬ์ทฟ่โด้มาตามสัญญาเช่าการเนพนปะใพดใ่าเสม่ธมราใาตลธด
ธาฬยการญช้นานำธนสพนทรัอฬ์ทฟ่เช่าหรมธธาฬยสัญญาเช่าแล้ทแต่ธฬ่านญดปะต า่กท่า 

 สัญญาเช่าธย ฝกรณ์ทฟ่ใทามเสฟ่ฬนและฯลตธผแทนำธนใทามเฝ็นเป้าำธนส่ทนญหญ่โม่โด้ฌธนโฝญห้กัผผรพษัทฯ  และผรพษัท
ฬธ่ฬญนฐานะฯร ้เช่าถมธเฝ็นสัญญาเช่าด าเนพนนาน ป านทนเนพนทฟ่ป่าฬตามสัญญาเช่าด าเนพนนานรัผรร้เฝ็นใ่าญช้ป่าฬญนส่ทน
ำธนก าโรหรมธำาดทยนตามทพธฟเส้นตรนตลธดธาฬย สัญญาเช่า ใ่าญช้ป่าฬทฟ่ เกพดำภ้นปากการฬกเลพกสัญญาเช่า



 

ด าเนพนนานก่ธนหมดธาฬยการเช่า เช่น เผฟฬ้ฝรัผทฟ่ต้ธนป่าฬญห้แก่ฯร ้ญห้เช่าปะผันทภกเฝ็นใ่าญช้ป่าฬญนรธผระฬะเทลาผัญชฟ
ทฟ่การฬกเลพกนัน้เกพดำภน้ 

4.18 เนพนตราต่านฝระเทถ 

 ผรพษัทฯ  แสดนนผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการเฝ็นสกยลเนพนผาท ซภ่นเฝ็นสกยลเนพนทฟ่ญช้ญนการด าเนพนนาน
ำธนผรพษัทฯ   ราฬการต่านๆำธนแต่ละกพปการทฟ่รทมธฬร ่ญนนผการเนพนรทมทัดมรลใ่าด้ทฬสกยลเนพนทฟ่ญช้ญนการ
ด าเนพนนานำธนแต่ละกพปการนัน้ 

 ราฬการทฟ่เฝ็นเนพนตราต่านฝระเทถแฝลนใ่าเฝ็นเนพนผาทฌดฬญช้ธัตราแลกเฝลฟ่ฬน ณ ทันทฟ่เกพดราฬการ สพนทรัอฬ์และ
หนฟส้พนทฟ่เฝ็นตัทเนพนซภ่นธฬร ่ญนสกยลเนพนตราต่านฝระเทถโด้แฝลนใ่าเฝ็นเนพนผาทฌดฬญช้ธัตราแลกเฝลฟ่ฬน  ณ ทันสพน้รธผ
ระฬะเทลาราฬนาน 

 ก าโรและำาดทยนทฟ่เกพดปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนญนธัตราแลกเฝลฟ่ฬนโด้แสดนรทมธฬร ่ญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยน 

4.19 ภาษฟเนพนโด้ 

 ใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด้ฝระกธผด้ทฬภาษฟเนพนโด้ฝัปปย ผันและภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ 

ภาษฟเนพนโด้ฝัปปย ผัน 

ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬผันทภกภาษฟ เนพนโด้ฝัปปย ผันตามป านทนทฟ่ใาดท่าปะป่าฬญห้กัผหน่ทฬนานปัดเกฎผภาษฟ         
ำธนรัฐ ฌดฬใ านทณปากก าโรทานภาษฟตามหลักเกณฑ์ทฟ่ก าหนดญนกฎหมาฬภาษฟธากร 

ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ 

ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬผันทภกภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟำธนฯลแตกต่านชัท่ใราทระหท่านราใาตามผัญชฟำธน
สพนทรัอฬ์และหนฟ้สพน ณ ทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนานกัผฐานภาษฟำธนสพนทรัอฬ์และหนฟส้พนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนนัน้ ฌดฬญช้
ธัตราภาษฟทฟ่มฟฯลผันใัผญช้ ณ ทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนาน  
ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬรัผรร้หนฟส้พนภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟำธนฯลแตกต่านชัท่ใราททฟ่ต้ธนเสฟฬภาษฟทยกราฬการ แต่
รัผรร้สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟส าหรัผฯลแตกต่านชัท่ใราททฟ่ญช้หักภาษฟ รทมทัน้ฯลำาดทยนทานภาษฟทฟ่ฬันโม่โด้
ญช้ญนป านทนเท่าทฟ่มฟใทามเฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่ทฟ่ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะมฟก าโรทานภาษฟญนธนาใตเอฟฬนอธทฟ่ปะญช้
ฝระฌฬชน์ปากฯลแตกต่านชัท่ใราททฟ่ญช้หักภาษฟและฯลำาดทยนทานภาษฟทฟ่ฬันโม่โด้ญช้นัน้ 
ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะทผททนมรลใ่าตามผัญชฟำธนสพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟทยกสพ้นรธผระฬะเทลา
ราฬนานและปะท าการฝรัผลดมรลใ่าตามผัญชฟดันกล่าท หากมฟใทามเฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่ท่าผรพษัทฯ  และผรพษัท
ฬ่ธฬปะโม่มฟก าโรทานภาษฟเอฟฬนอธต่ธการน าสพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟทัน้หมดหรมธผานส่ทนมาญช้ฝระฌฬชน์ 

 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะผันทภกภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟฌดฬตรนโฝฬันส่ทนำธนเป้าำธนหากภาษฟทฟ่เกพดำภ้นเกฟ่ฬทำ้ธน
กัผราฬการทฟ่โด้ผันทภกฌดฬตรนโฝฬันส่ทนำธนเป้าำธน 

4.20 ราฬการธย รกพปกัผผยใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน 

 ผยใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกันกัผผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬ หมาฬถภน ผยใใลหรมธกพปการทฟ่มฟธ านาปใทผใยมผรพษัทฯ  
และผรพษัทฬ่ธฬ หรมธถรกใทผใยมฌดฬผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬโม่ท่าปะเฝ็นฌดฬทานตรนหรมธทานธ้ธม หรมธธฬร ่ภาฬญต้
การใทผใยมเดฟฬทกันกัผผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ 
นธกปากนฟ้ ผย ใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกันฬันหมาฬรทมถภนผรพษัทร่ทมและผย ใใลหรมธกพปการทฟ่มฟสพทธพ ธธก
เสฟฬนฌดฬทานตรนหรมธทานธ้ธมซภ่นมฟธพทธพอลธฬ่านเฝ็นสาระส าใัญต่ธผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ ฯร ้ผรพหารส าใัญ 



 

กรรมการหรมธอนักนานำธนผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬทฟ่มฟธ านาปญนการทานแฯนและใทผใยมการด าเนพนนาน
ำธนผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬตลธดทัน้สมาชพกญนใรธผใรัททฟ่ญกล้ชพดกัผผย ใใลดันกล่าทและกพปการทฟ่ผย ใใล
ดันกล่าทมฟธ านาปใทผใยมหรมธมฟธพทธพอลธฬ่านเฝ็นสาระส าใัญโม่ท่าฌดฬทานตรนหรมธทานธ้ธม 

4.21 ตราสารธนยอันธ์ 

  สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้า 

  ผรพษัทฯ  ผันทภกภาระปากสัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้าเฝ็นราฬการนธกนผการเนพน และปะรัผรร้

ก าโรำาดทยนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนมรลใ่าฬย ตพธรรมญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยน มรลใ่าฬยตพธรรมใ านทณปาก

ธัตราเาลฟ่ฬำธนธัตราซม้ธและธัตราำาฬตามระฬะเทลาทฟ่เหลมธปนกท่าปะใรผก าหนดำธนแต่ละสัญญา 

  สัญญาฮพทเปธร์ส 

  ผรพษัทฯ  รัผรร้สัญญาฮพทเปธร์สด้ทฬมรลใ่าฬยตพธรรมเฝ็นสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้พนตราสารธนยอันธ์ ณ ทันเรพม่แรก 

และปะรัผรร้ก าโรหรมธำาดทยนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนมรลใ่าฬยตพธรรมำธนสัญญาดันกล่าทญนภาฬหลันญนส่ทนำธน

ก าโรหรมธำาดทยน มรลใ่าฬยตพธรรมำธนสัญญาฮพทเปธร์สทฟ่ธฬร ่ญนใทามต้ธนการำธนตลาดใ านทณฌดฬญช้ราใา

เสนธซม้ธ/ำาฬสยดท้าฬำธนสัญญาฮพทเปธร์สนัน้ำธนผรพษัทตลาดสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด 

(มหาชน) ณ สพน้ทันท าการสยดท้าฬำธนฝฟ 

  ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ 

 ผรพษัทฯ  รัผรร้ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ด้ทฬมรลใ่าฬยตพธรรมเฝ็นหนฟส้พนตราสารธนยอันธ์ ณ ทันเรพ่มแรกและ

ปะรัผรร้ก าโรหรมธำาดทยนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนมรลใ่าฬย ตพธรรมำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ญนภาฬหลันญน

ส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยน มรลใ่าฬย ตพธรรมใ านทณฌดฬญช้ราใาเสนธำาฬสยดท้าฬำธนญผส าใัญแสดนสพทธพ

ธนยอันธ์นัน้ำธนตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ ณ สพน้ทันท าการสยดท้าฬำธนฝฟ   

4.22 การทัดมรลใ่าฬยตพธรรม 

 มรลใ่าฬย ตพธรรม หมาฬถภน ราใาทฟ่ใาดท่าปะโด้รัผปากปากการำาฬสพนทรัอฬ์หรมธเฝ็นราใาทฟ่ปะต้ธนป่าฬเอม่ธ

ฌธนหนฟ้สพนญห้ฯร ้ธม่นฌดฬราฬการดันกล่าทเฝ็นราฬการทฟ่เกพดำภ้นญนสภาอฝกตพระหท่านฯร ้ซม้ธและฯร ้ำาฬ (ฯร ้ร่ทมญน

ตลาด) ณ ทันทฟ่ทัดมรลใ่า ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬญช้ราใาเสนธซม้ธำาฬญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนญนการทัด

มรลใ่าฬยตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์และหนฟส้พนซภ่นมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนก าหนดญห้ต้ธนทัด

มรลใ่าด้ทฬมรลใ่าฬยตพธรรม ฬกเท้นญนกรณฟทฟ่โม่มฟตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนส าหรัผสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้พนทฟ่มฟลักษณะ

เดฟฬทกันหรมธโม่สามารถหาราใาเสนธซม้ธำาฬญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนโด้ ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะฝระมาณ

มรลใ่าฬย ตพธรรมฌดฬญช้เทในพใการฝระเมพนมรลใ่าทฟ่เหมาะสมกัผแต่ละสถานการณ์ และอฬาฬามญช้ำ้ธมรลทฟ่

สามารถสันเกตโด้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้พนทฟ่ปะทัดมรลใ่าฬยตพธรรมนัน้ญห้มากทฟ่สยด  

  ล าดัผชัน้ำธนมรลใ่าฬย ตพธรรมทฟ่ญช้ทัดมรลใ่าและเฝพ ดเฯฬมรลใ่าฬย ตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์และหนฟ้สพนญนนผการเนพน

ธธกเฝ็นสามระดัผตามฝระเภทำธนำ้ธมรลทฟ่น ามาญช้ญนการทัดมรลใ่าฬยตพธรรม ดันนฟ ้

  ระดัผ 1 ญช้ำ้ธมรลราใาเสนธซม้ธำาฬำธนสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้พนธฬ่านเดฟฬทกันญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธน 

  ระดัผ 2 ญช้ำ้ธมรลธม่นทฟ่สามารถสันเกตโด้ำธนสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้พน โม่ท่าปะเฝ็นำ้ธมรลทานตรนหรมธ ทานธ้ธม 

ระดัผ 3 ญช้ำ้ธมรลทฟ่โม่สามารถสันเกตโด้ เช่น ำ้ธมรลเกฟ่ฬทกัผกระแสเนพนญนธนาใตทฟ่กพปการฝระมาณำภน้  



 

 ทยกทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนาน ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะฝระเมพนใทามป าเฝ็นญนการฌธนราฬการระหท่านล าดัผ
ชัน้ำธนมรลใ่าฬยตพธรรมส าหรัผสพนทรัอฬ์และหนฟส้พนทฟ่ถมธธฬร ่ ณ ทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนานทฟ่มฟการทัดมรลใ่า
ฬยตพธรรมแผผเกพดำภน้ฝระป า 

5. การญช้ดยลฬอพนพปและฝระมาณการทานผญัชฟทฟส่ าใญั 

  ญนการปัดท านผการเนพนตามมาตรฐานการราฬนานทานการเนพน ะ่าฬผรพหารป าเฝ็นต้ธนญช้ดยลฬอพนพปและการ
ฝระมาณการญนเรม่ธนทฟ่มฟใทามโม่แน่นธนเสมธ การญช้ดยลฬอพนพปและการฝระมาณการดันกล่าทนฟ้ส่นฯลกระทผต่ธ
ป านทนเนพนทฟ่แสดนญนนผการเนพนและต่ธำ้ธมรลทฟ่แสดนญนหมาฬเหตยฝระกธผนผการเนพน ฯลทฟ่เกพดำภ้นปรพนธาปแตกต่าน
โฝปากป านทนทฟ่ฝระมาณการโท้ การญช้ดยลฬอพนพปและการฝระมาณการทฟ่ส าใัญมฟดันนฟ ้

5.1 การรัผรร ้และการตัดราฬการสพนทรัอฬ์และหนฟส้พน  

  ญนการอพปารณาการรัผรร้หรมธการตัดราฬการสพนทรัอฬ์และหนฟส้พน ะ่าฬผรพหารต้ธนญช้ดยลฬอพนพปญนการอพปารณาท่า
ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬโด้ฌธนหรมธรัผฌธนใทามเสฟ่ฬนและฯลฝระฌฬชน์ญนสพนทรัอฬ์และหนฟส้พนดันกล่าทแล้ทหรมธโม่ 
ฌดฬญช้ดยลฬอพนพปผนอมน้ฐานำธนำ้ธมรลทฟ่ดฟทฟ่สยดทฟ่รัผรร้โด้ญนสภาทะฝัปปย ผัน 

5.2 มรลใ่าฬยตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพน 

 ญนการฝระเมพนมรลใ่าฬยตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนทฟ่ผันทภกญนนผแสดนฐานะการเนพน ทฟ่โม่มฟการซม้ธำาฬญนตลาด
และโม่สามารถหาราใาโด้ญนตลาดซม้ธำาฬใล่ธน ะ่าฬผรพหารต้ธนญช้ดยลฬอพนพปญนการฝระเมพนมรลใ่าฬย ตพธรรมำธน
เใรม่ธนมมธทานการเนพนดันกล่าท ฌดฬญช้เทในพใและแผผป าลธนการฝระเมพนมรลใ่า ซภ่นตัทแฝรทฟ่ญช้ญนแผผป าลธนโด้มา
ปากการเทฟฬผเใฟฬนกัผตัทแฝรทฟ่มฟธฬร ่ญนตลาด ฌดฬใ านภนถภนใทามเสฟ่ฬนทานด้านเใรดพต (ทัน้ำธนผรพษัทฯ  และผรพษัท
ฬ่ธฬ และใร่สัญญา) สภาอใล่ธน ำ้ธมรลใทามสัมอันธ์ และการเฝลฟ่ฬนแฝลนำธนมรลใ่าำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพน
ญนระฬะฬาท การเฝลฟ่ฬนแฝลนำธนสมมตพฐานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผตัทแฝรทฟ่ญช้ญนการใ านทณ ธาปมฟฯลกระทผต่ธมรลใ่า
ฬยตพธรรมทฟ่แสดนธฬร ่ญนนผแสดนฐานะการเนพน และการเฝพ ดเฯฬล าดัผชัน้ำธนมรลใ่าฬยตพธรรม 

5.3 ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ 

ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญำธนลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าเกพดปากการฝรัผมรลใ่าำธนลรกหนฟ้
ปากใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพตทฟ่ธาปเกพดำภ้น ะ่าฬผรพหารโด้ญช้หลักเกณฑ์การตัน้ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญำธน ก.ล.ต. 
ฝระกธผกัผดยลฬอพนพปญนการฝระมาณการฯลำาดทยนทฟ่ใาดท่าปะเกพดำภ้นเมม่ธลรกหนฟ้นัน้มฟฝัญหาญนการป่าฬชําระใมน 
ฌดฬญช้การทพเใราะห์สถานะำธนลรกหนฟแ้ต่ละราฬ ใทามน่าปะเฝ็นำธนการฯพดนัดและมรลใ่าำธนหลักทรัอฬ์ทฟ่ญช้ใ า้
ฝระกัน  

5.4 ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าำธนเนพนลนทยน 

ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะตัน้ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าำธนเนพนลนทยนญนตราสารทยนเมม่ธมรลใ่าฬย ตพธรรมำธนเนพนลนทยน
ดันกล่าทโด้ลดลนธฬ่านมฟสาระส าใัญและเฝ็นระฬะเทลานานหรมธเมม่ธมฟำ้ธผ่นชฟ้ำธนการด้ธฬใ่า การทฟ่ปะสรยฝท่าเนพน
ลนทยนดันกล่าทโด้ลดลนธฬ่านมฟสาระส าใัญหรมธเฝ็นระฬะเทลานานหรมธโม่นัน้ป าเฝ็นต้ธนญช้ดยลฬอพนพปำธนะ่าฬผรพหาร 

5.5 ธย ฝกรณ์และใ่าเสม่ธมราใา 

ญนการใ านทณใ่าเสม่ธมราใาำธนธย ฝกรณ์ ะ่าฬผรพหารป าเฝ็นต้ธนท าการฝระมาณธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์และมรลใ่า
ในเหลมธเมม่ธเลพกญช้นานธย ฝกรณ์ และต้ธนทผททนธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์และมรลใ่าในเหลมธญหม่หากมฟ การเฝลฟ่ฬนแฝลน
เกพดำภน้ 



 

นธกปากนฟ ้ะ่าฬผรพหารป าเฝ็นต้ธนสธผทานการด้ธฬใ่าำธนธย ฝกรณ์ญนแต่ละช่ทนเทลาและผันทภกำาดทยนปากการ
ด้ธฬใ่าหากใาดท่ามรลใ่าทฟ่ใาดท่าปะโด้รัผใมนต ่ากท่ามรลใ่าตามผัญชฟำธนสพนทรัอฬ์นัน้ ญนการนฟ้ะ่าฬผรพหาร
ป าเฝ็นต้ธนญช้ดยลฬอพนพปทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการใาดการณ์ราฬโด้และใ่าญช้ป่าฬญนธนาใตซภ่นเกฟ่ฬทเนม่ธนกัผสพนทรัอฬ์นัน้ 

5.6 สพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตน 

ญนการผันทภกและทัดมรลใ่าำธนสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตน ณ ทันทฟ่โด้มา ตลธดปนการทดสธผการด้ธฬใ่า ญนภาฬหลัน 
ะ่าฬผรพหารป าเฝ็นต้ธนฝระมาณการกระแสเนพนสดทฟ่ใาดท่าปะโด้รัผญนธนาใตปากสพนทรัอฬ์ หรมธหน่ทฬำธน
สพนทรัอฬ์ทฟ่ก่ธญห้เกพดเนพนสด รทมทัน้การเลมธกธัตราใพดลดทฟ่เหมาะสมญนการใ านทณหามรลใ่าฝัปปย ผันำธนกระแส
เนพนสดนัน้ ๆ 

5.7 สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ 

 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะรัผรร้สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟส าหรัผฯลแตกต่านชัท่ใราททฟ่ญช้หักภาษฟและำาดทยน
ทานภาษฟทฟ่โม่โด้ญช้เมม่ธมฟใทามเฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่ท่าผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะมฟก าโรทานภาษฟญนธนาใตเอฟฬน
อธทฟ่ปะญช้ฝระฌฬชน์ปากแตกต่านชัท่ใราทและำาดทยนนัน้ ญนการนฟ้ะ่าฬผรพหารป าเฝ็นต้ธนฝระมาณการท่าผรพษัทฯ  
และผรพษัทฬ่ธฬใทรรัผรร้ป านทนสพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟเฝ็นป านทนเท่าญด ฌดฬอพปารณาถภนป านทนก าโรทาน
ภาษฟทฟ่ใาดท่าปะเกพดญนธนาใตญนแต่ละช่ทนเทลา 

5.8 ฝระมาณการหนฟส้พนฯลฝระฌฬชน์อนักนาน 

ฝระมาณการหนฟ้สพนฯลฝระฌฬชน์อนักนานฝระมาณำภ้นตามหลักใณพตถาสตร์ฝระกันภัฬ ซภ่ นต้ธนธาถัฬำ้ธ
สมมตพฐานต่าน ๆ ญนการฝระมาณการนัน้ เช่น ธัตราใพดลด ธัตราการำภ้นเนพนเดมธนญนธนาใต ธัตรามรณะ และ
ธัตราการลาธธกำธนอนักนาน เฝ็นต้น 

5.9 สัญญาเช่า  

ญนการอพปารณาฝระเภทำธนสัญญาเช่าท่าเฝ็นสัญญาเช่าด าเนพนนานหรมธสัญญาเช่าทานการเนพน ะ่าฬผรพหารโด้ญช้
ดยลฬอพนพปญนการฝระเมพนเนม่ธนโำและราฬละเธฟฬดำธนสัญญาเอม่ธอพปารณาท่าผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬโด้ฌธนหรมธรัผ
ฌธนใทามเสฟ่ฬนและฯลฝระฌฬชน์ญนสพนทรัอฬ์ทฟ่เช่าดันกล่าทแล้ทหรมธโม่ 

5.10 ใดฟฮ้ธนร้ธน 

ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬมฟหนฟ้สพนทฟ่ธาปปะเกพดำภ้นปากการถรกฮ้ธนร้ธนเรฟฬกใ่าเสฟฬหาฬ ซภ่นะ่าฬผรพหารโด้ญช้             
ดยลฬอพนพปญนการฝระเมพนฯลำธนใดฟทฟ่ถรกฮ้ธนร้ธนแล้ท ญนกรณฟทฟ่ะ่าฬผรพหารมฟใทามเชม่ธมัน่ท่าปะโม่มฟใทามเสฟฬหาฬ
เกพดำภน้ ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปะโม่โด้ผันทภกฝระมาณการหนฟส้พนญนส่ทนนัน้ 

  



 

6. เนพนสดและราฬการเทฟฬผเทา่เนพนสด 

(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 

31 ธันทาใม  
2559 

31 ธันทาใม  
2558 

31 ธันทาใม  
2559 

31 ธันทาใม  
2558 

     
เนพนสดญนมมธ 417,000 437,000 417,000 437,000 
เนพนะากธนาใาร     
ธธมทรัอฬ์ 1,003,272,940 512,233,451 1,003,272,940 512,233,451 
กระแสราฬทัน 195,903,532 109,449,490 180,871,352 96,376,693 
เนพนะากฝระป าและตั๋ทเนพนระฬะสัน้ทฟ่มฟธาฬย โม่

เกพน 3 เดมธน นัผปากทันโด้มา 300,000,000 703,000,000 300,000,000 703,000,000 

รทมเนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด 1,499,593,472 1,325,119,941 1,484,561,292 1,312,047,144 

หัก: เนพนะากญนนามผรพษัทฯ  เอม่ธลรกใ้า (793,678,869) (941,367,893) (793,678,869) (941,367,893) 

เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด - สยทธพ 705,914,603 383,752,048 690,882,423 370,679,251 

7. เนพนะากญนสถาผนัการเนพน 

(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558  

   
เนพนะากฝระป าทฟ่มฟธาฬยมากกท่า 3 เดมธน แต่โม่เกพน 1 ฝฟ  นัผปากทันโด้มา 2,601,258,885 1,701,247,839 

หัก: เนพนะากญนนามผรพษัทฯ  เอม่ธลรกใ้า (2,601,258,885) (1,701,247,839) 

เนพนะากญนสถาผันการเนพน - สยทธพ - - 

 

8. ลรกหนฟส้ านกัหกัผญัชฟ 

(หน่ทฬ: ผาท) 
 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558  

   
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ 291,789,297 528,925,450 
ลรกหนฟผ้รพษัทหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ 39,383,028 40,759,279 

รทมลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ 331,172,325 569,684,729 
หัก: ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟญนนามผรพษัทฯ  เอม่ธลรกใ้า (68,152,307) (66,618,370) 

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ - สยทธพ 263,020,018 503,066,359 

 
 

  



 

9. ลรกหนฟธ้ย รกพปหลกัทรอัฬแ์ละสญัญาซม้ธำาฬลท่นหนา้ 
(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558  

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลกัทรอัฬ ์   
ลรกหนฟซ้ม ้ธหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสด 3,068,977,356 764,559,004 
เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ ์ 1,342,841,478 1,236,683,895 
ลรกหนฟธ้ย รกรรมฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์   
   ลรกหนฟท้รัอฬ์สพนทานฝระกัน 15,624,093 12,766,053 
   ลรกหนฟฬ้มมหลักทรัอฬ ์ 16,182,700 9,932,973 
ลรกหนฟธ้ม่น 70,416,493 70,716,493 

รทมลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ ์ 4,514,042,120 2,094,658,418 
ผทก: ดธกเผฟฬ้ใ้านรัผ 7,299,043 5,970,558 
หัก: ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ (69,849,426) (70,149,426) 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์ - สยทธพ 4,451,491,737 2,030,479,550 
ลรกหนฟธ้ย รกพปสญัญาซม้ธำาฬลท่นหนา้   
ลรกหนฟธ้ย รกพปสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า 1,293,596 3,477,078 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ 4,452,785,333 2,033,956,628 

9.1 ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์ทฟ่ระนัผการรัผรร ้ราฬโด้ 

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  มฟลรกหนฟ้ธย รกพปหลักทรัอฬ์ (รทมดธกเผฟฬ้ใ้านรัผ) ทฟ่ระนัผการ
รัผรร้ราฬโด้เฝ็นป านทน 70 ล้านผาท และ 71 ล้านผาท ตามล าดัผ ซภ่นผรพษัทฯ  โด้ตัน้ใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญแล้ท
ป านทน 70 ล้านผาท และ 70 ล้านผาท ตามล าดัผ 

9.2 ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์ป าแนกตามการปัดชัน้ 

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  โด้ป าแนกลรกหนฟ้ธย รกพปหลักทรัอฬ์ตามฝระกาถำธน
ใณะกรรมการก ากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์เรม่ธนการปัดท าผัญชฟเกฟ่ฬทกผัลรกหนฟด้้ธฬใยณภาอ ำธนผรพษัท
หลักทรัอฬ์ซภ่นลรกหนฟปั้ดชัน้สรยฝโด้ดันนฟ ้

(หน่ทฬ: ล้านผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

 ลรกหนฟธ้ย รกพป  มรลใ่าลรกหนฟส้ยทธพ ลรกหนฟธ้ย รกพป  มรลใ่าลรกหนฟส้ยทธพ 

 หลักทรัอฬ์และ ใ่าเฯม่ธหนฟ ้ หลันหักใ่าเฯม่ธ หลักทรัอฬ์และ ใ่าเฯม่ธหนฟ ้ หลันหักใ่าเฯม่ธ 

 ดธกเผฟฬ้ใ้านรัผ สนสัฬปะสรญ หนฟส้นสัฬปะสรญ ดธกเผฟฬ้ใ้านรัผ สนสัฬปะสรญ หนฟส้นสัฬปะสรญ 

       
มรลหนฟป้ัดชัน้ฝกตพ 4,451 - 4,451 2,030 - 2,030 
มรลหนฟป้ัดชัน้ต า่กท่า
มาตรฐาน - - - 1 - 1 

มรลหนฟป้ัดชัน้สนสัฬ 70 (70) - 70 (70) - 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์ - 
สยทธพ 4,521 (70) 4,451 2,101 (70) 2,031 

  



 

9.3 ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ 
(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 

   
ฬธดต้นฝฟ 70,149,426 70,429,371 
ฌธนกลัผใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ (300,000) (240,000) 

หนฟส้รญตัดผัญชฟ - (39,945) 

ฬธดฝลาฬฝฟ 69,849,426 70,149,426 

10. สพนทรัอฬแ์ละหนฟส้พนตราสารธนยอนัธ์ 
(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

ฝระเภทำธนตราสารธนยอันธ์เอม่ธใ้า มรลใ่าฬยตพธรรม ป านทนเนพนตามสัญญา 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

สพนทรัอฬ ์     
สัญญาฮพทเปธร์ส(1) - - 173,325,548 - 
สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถลท่นหน้า 1,537,688 - 571,190,814 - 
 1,537,688 -   

(1)  มรลใ่าฬยตพธรรมำธนสัญญาฮพทเปธร์สในเหลมธ ณ ทันสพน้นทด ผันทภกรทมธฬร ่ญน “ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ”  
(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

ฝระเภทำธนตราสารธนยอันธ์เอม่ธใ้า มรลใ่าฬยตพธรรม ป านทนเนพนตามสัญญา 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

หนฟส้พน     
ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์     
- ฝระเภทญห้สพทธพซม้ธ (Call) 33,630,100 - 1,024,709,799 - 
สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถลท่นหน้า 2,129,193 - 721,778,379 - 
 35,759,293 -   

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 สัญญาฮพทเปธร์สมฟระฬะเทลาใรผก าหนดระฬะสัน้และมฟการชําระราใาแผผส่ทนต่าน
เฝ็นเนพนสดระหท่านราใาสัญญาฮพทเปธร์สกัผราใาสพนทรัอฬ์ธ้านธพนำธนสัญญาฮพทเปธร์สฝระเภทนัน้ๆ ญนทันใรผ
ก าหนดธาฬยสัญญา ดันนัน้ ภาระฯรกอันทฟ่แท้ปรพนภาฬญต้สัญญาฮพทเปธร์ดันกล่าทเท่ากัผส่ทนต่านราใาดันกล่าท 

 สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้ามฟระฬะเทลาใรผก าหนดระฬะสัน้ และมฟการชําระราใาแผผส่ทนต่านเฝ็น
เนพนสดระหท่านธัตราซม้ธ*ธัตราำาฬตามทฟ่ระผย ญนสัญญากัผธัตราซม้ธ*ธัตราำาฬธ้านธพนกัผธัตรา ทฟ่ฝระกาถฌดฬ
ธนาใารแห่นฝระเทถโทฬญนทันใรผก าหนดธาฬย ำธนสัญญา ดันนัน้ ภาระฯร กอันทฟ่แท้ปรพนภาฬญต้สัญญาซม้ธำาฬ
เนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้าดันกล่าทเท่ากัผส่ทนต่านำธนธัตราซม้ธ*ธัตราำาฬดันกล่าท 

 ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์มฟการชําระราใาแผผส่ทนต่านเฝ็นเนพนสดระหท่านราใาฝพ ดำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพน              
ณ ทันซม้ธำาฬสยดท้าฬกัผราใาญช้สพทธพ  



 

11. เนพนลนทยน 
 (หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

 ราใาทยน มรลใ่าฬยตพธรรม ราใาทยน มรลใ่าฬยตพธรรม 

เนพนลนทยนเอมธ่ใา้     
หย้นทยน 366,724,293 365,578,003 43,224,300 41,262,400 
หน่ทฬลนทยน 150,000,000 150,158,027 400,000,000 401,703,086 

รทม 516,724,293 515,736,030 443,224,300 442,965,486 

หัก: ใ่าเฯม่ธการฝรัผมรลใ่า (988,263)  (258,814)  
เนพนลนทยนเอม่ธใ้า - สยทธพ 515,736,030  442,965,486  

เนพนลนทยนทัท่โฝ     
หย้นทยน 19,952,465  20,233,825  
หัก: ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (17,110,377)  (17,110,377)  
เนพนลนทยนทัท่โฝ - สยทธพ 2,842,088  3,123,448  
เนพนลนทยน - สยทธพ 518,578,118  446,088,934  

12. เนพนลนทยนญนผรพษัทฬธ่ฬ ผรพษัทรท่มและการรท่มใ้า 

12.1 ราฬละเธฟฬดเนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า 

 เนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 มฟราฬละเธฟฬด
ดันต่ธโฝนฟ ้

 นบการเนผนรทม 

    

ทภนธธกจ าหน่าฬและ  

ช าระแล้ท สัดส่ทนเนผนลนทภน 

เนผนลนทภนแสดนมมลใ่า         

ตามทผธฝส่ทนโด้เสฝฬ 

ชฟ่ธบรผษัท 

ประเภท

ธภ รกผจ 

ประเทถ              

ทฝ่จดทะเบฝฬน สกภลเนผน 

31 

ธันทาใม

2559 

31 

ธันทาใม

2558 

31 

ธันทาใม

2559 

31 

ธันทาใม

2558 

31 

ธันทาใม

2559 

31  

ธันทาใม

2558 

   อันหน่ทฬ อันหน่ทฬ ร้ธฬละ ร้ธฬละ อันบาท อันบาท 

บรผษัทร่วม          

SBI Royal Securities Plc. บรผษัท

หลักทรัอฬ ์

กัมอม ชา เรฝฬล

กัมอม ชา 

63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 111,582 99,648 

รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทม        111,582 99,648 

กผจการทฝ่ควบคุมร่วมกัน          

บรผษัทหลักทรอัฬ์ เธสบฝโธ โทฬ 

ธธนโลน ์จ ากัด 

บรผษัท

หลักทรัอฬ ์

โทฬ บาท 722,222 722,222 45.00 45.00 248,709 295,096 

รทมเนผนลนทภนญนการร่ทมใ้า        248,709 295,096 

รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทมและการร่ทมใ้า        360,291 394,744 

  



 

 
 นบการเนผนเฉอาะกผจการ 

    

ทภนธธกจ าหน่าฬและ  

ช าระแล้ท สัดส่ทนเนผนลนทภน 

เนผนลนทภนแสดนมมลใ่า         

ตามทผธฝราใาทภน 

ชฟ่ธบรผษัท 

ประเภท

ธภ รกผจ 

ประเทถ              

ทฝ่จดทะเบฝฬน สกภลเนผน 

31 

ธันทาใม

2559 

31 

ธันทาใม

2558 

31 

ธันทาใม

2559 

31 

ธันทาใม

2558 

31 

ธันทาใม

2559 

31  

ธันทาใม

2558 

    อันหน่ทฬ อันหน่ทฬ ร้ธฬละ ร้ธฬละ อันบาท อันบาท 

บรผษัทฬ่อฬ          

บรผษัทหลักทรอัฬ์ทฝ่ปรพกษาการลนทภน   

เธฮเธสเธส ธผนเตธรเ์นช่ันแนล 

จ ากัด  

ทฝ่ปรพกษา     

การลนทภน 

โทฬ บาท 8,000 8,000 96.25 96.25 7,700 7,700 

รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทฬ่ธฬ        7,700 7,700 

บรผษัทร่วม          

SBI Royal Securities Plc. บรผษัท

หลักทรัอฬ ์

กัมอม ชา เรฝฬล

กัมอม ชา 

63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 105,462 105,462 

รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทม        105,462 105,462 

กผจการทฝ่ควบคุมร่วมกัน          

บรผษัทหลักทรอัฬ์ เธสบฝโธ โทฬ 

ธธนโลน ์จ ากัด 

บรผษัท

หลักทรัอฬ ์

โทฬ บาท 722,222 722,222 45.00 45.00 325,000 325,000 

รทมเนผนลนทภนญนการร่ทมใ้า        325,000 325,000 

รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทฬ่ธฬ บรผษัทร่ทมและการร่ทมใ้า        438,162 438,162 

12.2 การลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า 

12.2.1 ส่ทนแผน่ก าโรำาดทยนเผฎดเสรฎปและเนพนฝันฯลรัผ 

 ญนระหท่านฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  รัผรร้ส่ทนแผ่นก าโรำาดทยนเผฎดเสรฎปปากการลนทยนญน
ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าญนนผการเนพนรทมและรัผรร้เนพนฝันฯลรัผปากกพปการดันกล่าทเฝ็นราฬโด้ญนนผการเนพนเาอาะ
กพปการดันนฟ ้

 (หน่ทฬ: อันบาท) 

 นบการเนผนรทม นบการเนผนเฉอาะกผจการ 

 

ส่ทนแบ่นก าโร (ขาดทภน) จาก 

เนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทมและ                

การร่ทมใ้าส าหรับปฝสผ้นสภดทันทฝ่ 31 

ธันทาใม 

ส่ทนแบ่นก าโร (ขาดทภน) เบฎดเสรฎจ

ธฟ่นจากเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทมและ

การร่ทมใ้าส าหรับปฝสผ้นสภด                          

ทันทฝ่ 31 ธันทาใม 

เนผนปันฯลทฝ่บรผษัทฯรับ 

ญนระหท่านปฝสผ้นสภด             

ทันทฝ่ 31 ธันทาใม 

ชฟ่ ธบรผษัท 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บรผษัทร่วม       

SBI Royal Securities 

Plc. 11,951 (1,655) (13) - - - 

กผจการทฝ่ควบคุมร่วมกัน       

บรผษัทหลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ 

โทฬ ธธนโลน์ จ ากัด (46,387) (27,663) - - - - 

รทม (34,436) (29,318) (13) - - - 

 

 



 

ญนระหท่านฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  ผันทภกส่ทนแผ่นฯลำาดทยนปากผรพษัทร่ทมและการ
ร่ทมใ้าญนนผการเนพนรทมตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬฌดฬธาถฬัำ้ธมรลทานการเนพนทฟ่ปัดท าฌดฬะ่าฬผรพหารำธนผรพษัทร่ทมและ
การร่ทมใ้า ฌดฬทฟ่ฬันโม่ฯ่านการตรทปสธผฌดฬฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทดันกล่าท 

12.2.2 ำ้ธมรลทานการเนพนฌดฬสรยฝำธนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าทฟ่มฟสาระส าใัญ 

 สรยฝราฬการญนนผแสดนฐานะทานการเนพน  
 (หน่ทฬ: ล้านบาท) 

 บรผษัทร่ทม กผจการทฝ่ใทบใภมร่ทมกัน 

 

SBI Royal Securities Plc. 

บรผษัทหลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ โทฬ 

ธธนโลน์ จ ากัด 

 31 ธันทาใม  

2559 

31 ธันทาใม  

2558 

31 ธันทาใม  

2559 

31 ธันทาใม  

2558 

     

เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด 380 320 132 413 

สผนทรัอฬ์หมภนเทฝฬนธฟ่น 26 16 324 49 

สผนทรัอฬ์โม่หมภนเทฝฬน 38 37 368 336 

หนฝ้สผนหมภนเทฝฬน (17) (6) (272) (144) 

สผนทรัอฬ์สภทธผ 427 367 552 654 

สัดส่ทนเนผนลนทภน (ร้ธฬละ) 20.01% 20.01% 45.00% 45.00% 

ส่ทนโด้เสฝฬขธนบรผษัทฯญนสผนทรัอฬ์สภทธผขธนกผจการทฝ่

ลนทภน 85 74 248 295 

ใ่าใทามนผฬม 25 25 - - 

รทมมมลใ่าเนผนลนทภน 110 99 248 295 

มมลใ่าตามบัญชฝขธนเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทมและการ

ร่ทมใ้า (ตามทผธฝส่ทนโด้เสฝฬ) 111 100 248 295 

 

 สรยฝราฬการญนนผก าโรำาดทยนเผฎดเสรฎป 
 (หน่ทฬ: ล้านบาท) 

 บรผษัทร่ทม กผจการทฝ่ใทบใภมร่ทมกัน 

 

SBI Royal Securities Plc. 

บรผษัทหลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ โทฬ 

ธธนโลน์ จ ากัด 

 ส าหรับปฝสผ้นสภดทันทฝ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 2559 2558 

     

ราฬโด ้ 81 13 52 8 

ก าโร (ขาดทภน) ส าหรับปฝ 60 (8) (102) (64) 

ก าโรเบฎดเสรฎจธฟ่นส าหรับปฝ - - - - 

ก าโร (ขาดทภน) เบฎดเสรฎจรทมส าหรับปฝ  60 (8) (102) (64) 

  



 

13. ธย ฝกรณ ์
 (หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 
 ธย ฝกรณ์ เใรม่ธนตกแต่น  ธย ฝกรณ์  

 ส านักนาน และตพดตัน้ ฬานอาหนะ ระหท่านตพดตัน้ รทม 

ราใาทยน      
1 มกราใม 2558 237,219,844 205,000,229 15,222,804 203,792 457,646,669 
ซม้ธเอพม่ 5,105,684 2,532,566 - 3,117,063 10,755,313 
ป าหน่าฬ/ตัดป าหน่าฬ (4,331,922) (10,380,262) (642,000) - (15,354,184) 
ฌธนเำ้า (ธธก) 50,048 2,332,507 - (2,382,555) - 
31 ธันทาใม 2558 238,043,654 199,485,040 14,580,804 938,300 453,047,798 
ซม้ธเอพม่ 4,953,471 3,142,507 - 4,881,173 12,977,151 
ป าหน่าฬ/ตัดป าหน่าฬ (1,836,361) (18,271,050) - - (20,107,411) 

ฌธนเำ้า (ธธก) 2,483,621 2,056,821 - (4,540,442) - 

31 ธันทาใม 2559 243,644,385 186,413,318 14,580,804 1,279,031 445,917,538 
ใ่าเสม่ธมราใาสะสม      
1 มกราใม 2558 184,606,266 156,701,189 7,423,783 - 348,731,238 
ใ่าเสม่ธมราใาส าหรัผฝฟ 23,040,623 21,103,500 1,797,369 - 45,941,492 

ใ่าเสม่ธมราใาส าหรัผส่ทนทฟ่ป าหน่าฬ*ตัดป าหน่าฬ (4,044,877) (8,420,061) (625,289) - (13,090,227) 

31 ธันทาใม 2558 203,602,012 169,384,628 8,595,863 - 381,582,503 
ใ่าเสม่ธมราใาส าหรัผฝฟ 18,197,685 14,969,654 1,749,000 - 34,916,339 
ใ่าเสม่ธมราใาส าหรัผส่ทนทฟ่ป าหน่าฬ*ตัดป าหน่าฬ (589,941) (15,477,039) - - (16,066,980) 

31 ธันทาใม 2559 221,209,756 168,877,243 10,344,863 - 400,431,862 

มรลใ่าสยทธพตามผัญชฟ      

31 ธันทาใม 2558 34,441,642 30,100,412 5,984,941 938,300 71,465,295 

31 ธันทาใม 2559 22,434,629 17,536,075 4,235,941 1,279,031 45,485,676 

ใา่เสม่ธมราใาส าหรผัฝฟ สพน้สยดทนัทฟ ่      

31 ธันทาใม 2558     45,941,492 

31 ธันทาใม 2559     34,916,339 

 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  มฟธย ฝกรณ์ป านทนหนภ่นซภ่นตัดใ่าเสม่ธมราใาหมดแล้ทแต่ฬันญช้นาน
ธฬร ่ ราใาทยนเดพมก่ธนหักใ่าเสม่ธมราใาสะสมและใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าำธนสพนทรัอฬ์ดันกล่าทมฟป านทนเนพนฝระมาณ 
328 ล้านผาท และ 243 ล้านผาท ตามล าดัผ     

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ฬานอาหนะำธนผรพษัทฯ  ซภ่นมฟมรลใ่าสยทธพตามผัญชฟป านทน 4 ล้านผาทและ           
6 ล้านผาท ตามล าดัผ ซภ่นเฝ็นฬานอาหนะภาฬญต้สัญญาเช่าทานการเนพน 

 

 

 

 

  



 

14. สพนทรัอฬโ์มม่ฟตทัตน 

(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ใ่าสมาชพก 
ใ่าซม้ธส่ทนนาน
นาฬหน้าลรกใ้า ฌฝรแกรม 

ฌฝรแกรม
ใธมอพทเตธร ์  

 ตลาดธนยอันธ์ ราฬฬ่ธฬ ใธมอพทเตธร ์ ระหท่านอัฒนา รทม 

ราใาทยน      
1 มกราใม 2558 5,000,000 6,384,000 102,293,224 9,054,429 122,731,653 
ซม้ธเอพม่ - - 9,651,437 7,476,053 17,127,490 
ตัดป าหน่าฬ - - - (502,000) (502,000) 
ฌธนเำ้า (ธธก) - - 7,712,502 (7,712,502) - 

31 ธันทาใม 2558 5,000,000 6,384,000 119,657,163 8,315,980 139,357,143 
ซม้ธเอพม่ - - 3,458,872 3,892,597 7,351,469 
ตัดป าหน่าฬ - - (22,313) - (22,313) 
ฌธนเำ้า (ธธก) - - 3,559,371 (3,559,371) - 

31 ธันทาใม 2559 5,000,000 6,384,000 126,653,093 8,649,206 146,686,299 

ใา่ตดัป าหนา่ฬสะสม      
1 มกราใม 2558 3,414,026 6,384,000 76,535,019 - 86,333,045 
ใ่าตัดป าหน่าฬส าหรัผฝฟ  499,726 - 14,025,767 - 14,525,493 

31 ธันทาใม 2558 3,913,752 6,384,000 90,560,786 - 100,858,538 
ใ่าตัดป าหน่าฬส าหรัผฝฟ  499,726 - 10,533,526 - 11,033,252 
ใ่าตัดป าหน่าฬส่ทนตัดป าหน่าฬ - - (22,312) - (22,312) 

31 ธันทาใม 2559 4,413,478 6,384,000 101,072,000 - 111,869,478 

มรลใา่สยทธพตามผญัชฟ      

31 ธันทาใม 2558 1,086,248 - 29,096,377 8,315,980 38,498,605 

31 ธันทาใม 2559 586,522 - 25,581,093 8,649,206 34,816,821 

ใา่ตดัป าหนา่ฬส าหรผัฝฟ สพน้สยดทนัทฟ ่    
31 ธันทาใม 2558     14,525,493 

31 ธันทาใม 2559     11,033,252 

  

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  มฟฌฝรแกรมใธมอพทเตธร์ป านทนหนภ่นซภ่นตัดป าหน่าฬหมด 
แล้ทแต่ฬันญช้นานธฬร ่ ราใาทยนเดพมก่ธนหักใ่าตัดป าหน่าฬสะสมำธนสพนทรัอฬ์ดันกล่าทมฟป านทน 82 ล้านผาท และ 75 
ล้านผาท ตามล าดัผ  

 

 

 

 

 



 

15. สพนทรัอฬภ์าษฟเนพนโดร้ธตดัผญัชฟ และภาษฟเนพนโด้  

15.1 สพนทรัอฬภ์าษฟเนพนโดร้ธตดัผญัชฟ 

สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ ฝระกธผด้ทฬฯลกระทผทานภาษฟทฟ่เกพดปากราฬการฯลแตกต่านชัท่ใราทดันต่ธโฝนฟ ้

 (หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทม 

   

ราฬโด้ (ใ่าญช้ป่าฬ) ภาษฟเนพนโด้ทฟ่
แสดนญนนผก าโรำาดทยนเผฎดเสรฎป 

 31 ธันทาใม 31 ธันทาใม ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษฟเนพนโดร้ธตดัผญัชฟทฟเ่กพดปาก:     
ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าเนพนลนทยน 3,422,075 3,422,075 - - 
ส่ทนแผน่ฯลำาดทยนปากเนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทม (1,223,988) 1,162,853 (2,386,841) 1,162,853 

ฝระมาณการหนฟส้พนฯลฝระฌฬชน์อนักนาน 10,586,519 9,165,011 1,421,508 711,040 
ก าโรทฟ่ฬันโม่เกพดำภน้ปากการทัดมรลใ่าเนพนลนทยน (1,072,939) (894,961) (177,978) (894,961) 

ธม่น ๆ 4,405,914 3,823,982 581,932 2,056,929 

สพนทรัอฬภ์าษฟเนพนโดร้ธตดัผญัชฟ - สยทธพ 16,117,581 16,678,960 (561,379) 3,035,861 

รัผรร้ราฬโด้ (ใ่าญช้ป่าฬ) ภาษฟเนพนโด้:     
   -ญนส่ทนก าโรหรมธำาดทยน   (564,647) 4,371,240 

   -ญนส่ทนำธนก าโรำาดทยนเผฎดเสรฎปธม่น   3,268 (1,335,379) 

   -กัผก าโรสะสมฌดฬตรน   - - 

รทม   (561,379) 3,035,861 

 
 

 (หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

   

ราฬโด้ (ใ่าญช้ป่าฬ) ภาษฟเนพนโด้ทฟ่
แสดนญนนผก าโรำาดทยนเผฎดเสรฎป 

 31 ธันทาใม 31 ธันทาใม ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษฟเนพนโดร้ธตดัผญัชฟทฟเ่กพดปาก:     
ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าเนพนลนทยน 3,422,075 3,422,075 - - 
ฝระมาณการหนฟส้พนฯลฝระฌฬชน์อนักนาน 10,344,011 8,999,733 1,344,278 545,762 
ก าโรทฟ่ฬันโม่เกพดำภน้ปากการทัดมรลใ่าเนพนลนทยน (1,072,939) (894,961) (177,978) (894,961) 

ธม่น ๆ 4,405,914 3,823,982 581,932 2,056,929 

สพนทรัอฬภ์าษฟเนพนโดร้ธตดัผญัชฟ - สยทธพ 17,099,061 15,350,829 1,748,232 1,707,730 

รัผรร้ราฬโด้ (ใ่าญช้ป่าฬ) ภาษฟเนพนโด้:     
   -ญนส่ทนก าโรหรมธำาดทยน   1,748,232 1,707,730 
   -กัผก าโรสะสมฌดฬตรน   - - 

รทม   1,748,232 1,707,730 

 



 

15.2 ใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด ้

 ใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด้ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 สรยฝโด้ดันนฟ ้

 (หน่ทฬ: ผาท) 
 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษฟเนพนโดฝั้ปปย ผนั     
ภาษฟเนพนโด้นพตพผยใใลระหท่านกาล (75,757,571) (50,985,726) (75,229,928) (50,523,886) 
ภาษฟเนพนโดร้ธตดัผญัชฟ     
ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟปากการเกพดฯลแตกต่าน
ชัท่ใราทและการกลัผราฬการฯลแตกต่านชัท่ใราท (564,647) 4,371,240 1,748,232 1,707,730 

ใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด้ทฟ่แสดนธฬร ่ญนส่ทนำธนก าโรหรมธ
ำาดทยน (76,322,218) (46,614,486) (73,481,696) (48,816,156) 

 

 ราฬการกระทผฬธดป านทนเนพนระหท่านใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด้กัผฯลใรณก าโรทานผัญชฟส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 
2558 กัผธัตราภาษฟเนพนโด้ สามารถแสดนโด้ดันนฟ ้

(หน่ทฬ: ผาท) 
 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 
 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 
 2559 2558 2559 2558 

     
ก าโรทานผัญชฟก่ธนใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด้ 307,665,529 184,347,341 340,984,923 211,319,441 

ธัตราภาษฟเนพนโด้ 20% 20% 20% 20% 
ป านทนภาษฟตามธัตราภาษฟเนพนโด้ (61,533,106) (36,869,468) (68,196,985) (42,263,888) 
ฯลกระทผทานภาษฟสยทธพำธน :     

ราฬโด้หรมธใ่าญช้ป่าฬทฟ่โม่ถมธเฝ็นราฬโด้หรมธ
ใ่าญช้ป่าฬทานภาษฟ (6,193,675) (5,866,586) (5,966,655) (5,855,783) 

ฯลแตกต่านชัท่ใราทส่ทนทฟ่โม่เใฬรัผรร้เฝ็นสพนทรัอฬ์               
ภาษฟเนพนโด้ญนฝฟ ก่ธนแต่ผันทภกรัผรร้ญนฝฟ ฝัปปย ผัน  - 2,259,504 - - 
ำาดทยนทานภาษฟทฟ่โม่โด้ผันทภกรัผรร้เฝ็นสพนทรัอฬ์ 

ภาษฟเนพนโด้แต่ญช้ฝระฌฬชน์ญนฝฟ ฝัปปย ผัน - 91,108 - - 
ส่ทนแผ่นฯลำาดทยนเนพนลนทยนญนกพปการร่ทมใ้า
ทฟ่โม่โด้ผันทภกสพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้ (9,277,381) (5,532,559) - - 

ธม่น ๆ 681,944 (696,485) 681,944 (696,485) 
ใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด้ทฟ่แสดนธฬร ่ญนส่ทนำธนก าโรหรมธ

ำาดทยน (76,322,218) (46,614,486) (73,481,696) (48,816,156) 

 
  



 

16. สพนทรัอฬธ์มน่ 
(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 
31 ธันทาใม 

2559 
31 ธันทาใม 

2558 
31 ธันทาใม 

2559 
31 ธันทาใม 

2558 
     
ดธกเผฟฬ้ใ้านรัผ 14,402,290 5,770,868 14,402,290 5,770,868 
ใ่าญช้ป่าฬป่าฬล่ทนหน้า 22,427,933 17,123,355 22,175,046 16,874,395 
เนพนมัดป า 19,578,671 20,119,782 19,578,671 20,119,782 
เนพนสมทผกธนทยนทดแทนใทามเสฟฬหาฬญนระผผการ

ชําระราใาและส่นมธผหลักทรัอฬ์ 68,749,342 60,563,782 68,749,342 60,563,782 
เนพนฝระกันหลักทรัอฬ์เอม่ธใทามมัน่ใน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
ราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมใ้านรัผ 2,663,857 3,380,922 2,663,587 3,380,922 
เนพนทดรธนป่าฬ  3,717,738 3,373,015 3,717,738 3,373,015 
เนพนญห้กร้ฬมมแก่อนักนาน 1,504,875 1,422,273 1,501,876 1,422,274 
ภาษฟถรกหัก ณ ทฟ่ป่าฬ 840,357 - - - 
ลรกหนฟธ้ม่น - กพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน - 2,618,862 4,268,455 5,638,934 
ธม่น ๆ 6,184,346 4,770,663 4,932,348 2,946,468 
รทม 145,069,409 124,143,522 146,989,353 125,090,440 
หัก: ใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญ/ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) 

สพนทรัอฬ์ธม่น - สยทธพ 142,213,056 121,287,169 144,133,000 122,234,087 

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 เนพนญห้กร้ฬมมแก่อนักนานำธนผรพษัทฯ  ใพดดธกเผฟฬ้ญนธัตราร้ธฬละ 3.40 
ถภน 3.50 ต่ธฝฟ  และธัตราร้ธฬละ 3.40 ถภน 3.72 ต่ธฝฟ  ตามล าดัผ 

 

17. เปา้หนฟส้ านกัหกัผญัชฟ 

(หน่ทฬ: ผาท) 
 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

   
เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ 1,469,766,696 179,926,074 
เป้าหนฟผ้รพษัทหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ 7,128,309 4,894,599 

รทมเป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ 1,476,895,005 184,820,673 

  



 

18. เปา้หนฟธ้ย รกพปหลกัทรอัฬแ์ละสญัญาซม้ธำาฬลท่นหนา้ 

(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

เปา้หนฟธ้ย รกพปหลกัทรัอฬ ์   
เป้าหนฟซ้ม ้ธำาฬหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสด 2,079,881,925 1,147,063,240 
เป้าหนฟท้รัอฬ์สพนทานฝระกัน 15,624,093 12,766,053 

เป้าหนฟธ้ย รกรรมฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ 16,182,700 27,367,973 

รทมเป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ ์ 2,111,688,718 1,187,197,266 
เปา้หนฟธ้ย รกพปสญัญาซม้ธำาฬลท่นหนา้   

เป้าหนฟธ้ย รกพปสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า 2,403,119 3,188,265 

รทมเป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า 2,114,091,837 1,190,385,531 

 

19. ฝระมาณการหนฟส้พนฯลฝระฌฬชนอ์นกันาน 

 ป านทนเนพนฝระมาณการหนฟส้พนฯลฝระฌฬชน์อนักนานตามภาระฯรกอันฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ แสดนโด้ดันนฟ ้ 

(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม  ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม  

 2559 2558 2559 2558 

     
ภาระฯรกอันตามฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ต้นฝฟ 47,268,934 44,175,570 44,998,665 42,269,853 
ต้นทยนผรพการฝัปปย ผัน 5,881,790 6,062,080 5,563,744 5,754,699 
ต้นทยนดธกเผฟฬ้ 1,225,753 1,141,284 1,157,646 1,084,113 
(ก าโร) ำาดทยนปากการฝระมาณการซภ่นใ านทณ 
 ตามหลักใณพตถาสตร์ฝระกันภัฬ:     
ส่ทนทฟ่เกพดปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนำ้ธสมมตพด้าน

ฝระชากรถาสตร์ - - - - 
ส่ทนทฟ่เกพดปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนำ้ธสมมตพทานการเนพน  - - - - 
ส่ทนทฟ่เกพดปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนธม่น - - - - 
ฯลฝระฌฬชน์ทฟ่ป่าฬญนระหท่านฝฟ - (4,110,000) - (4,110,000) 
ลดลนปากการฌธนอนักนานอร้ธมภาระฯรกอัน

ฯลฝระฌฬชน์อนักนานโฝผรพษัทฬ่ธฬ - - - - 

ภาระฯรกอันตามฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ฝลาฬฝฟ 54,376,477 47,268,934 51,720,055 44,998,665 

  



 

ใ่าญช้ป่าฬเกฟ่ฬทกัผฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาทำธนอนักนานทฟ่รทมธฬร ่ญนส่ทนำธนก าโรหรมธำาดทยน แสดนโด้ดันนฟ ้

(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 2559 2558 

     
ต้นทยนผรพการฝัปปย ผัน 5,881,790 6,062,080 5,563,744 5,754,699 

ต้นทยนดธกเผฟฬ้ 1,225,753 1,141,284 1,157,646 1,084,113 

รทมใ่าญช้ป่าฬฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาทำธนอนักนาน 7,107,543 7,203,364 6,721,390 6,838,812 

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬใาดท่าปะป่าฬชําระฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาทำธนอนักนานภาฬญน 
1 ฝฟ ำ้านหน้า เฝ็นป านทนฝระมาณ 5 ล้านผาท (เาอาะผรพษัทฯ  : ป านทน 5 ล้านผาท)  

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ระฬะเทลาเาลฟ่ฬถ่ทนน า้หนักญนการป่าฬชําระฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาทำธน
อนักนานำธนผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬฝระมาณ 10 ฝฟ  และ 10 ฝฟ  ตามล าดัผ (เาอาะผรพษัทฯ  : 10 ฝฟ  และ 10 ฝฟ  
ตามล าดัผ) 

 ำ้ธสมมตพทฟ่ส าใัญญนการฝระมาณการหนฟส้พนฯลฝระฌฬชน์อนักนานตามหลักใณพตถาสตร์ฝระกันภัฬ สรยฝโด้ดันนฟ ้

 (หน่ทฬ: ร้ธฬละต่ธฝฟ ) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

   
ธัตราใพดลด 3.0 3.0 
ธัตราการำภน้เนพนเดมธนญนธนาใต  2.2 - 7.0 2.2 - 7.0 
ธัตราการหมยนเทฟฬนำธนอนักนาน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ฯลกระทผำธนการเฝลฟ่ฬนแฝลนำ้ธสมมตพทฟ่ส าใัญต่ธมรลใ่าฝัปปย ผันำธนภาระฯร กอันฯลฝระฌฬชน์ (ฝระมาณการ
หนฟส้พนฯลฝระฌฬชน์อนักนาน) ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 สรยฝโด้ดันนฟ ้

 นผการเนพนรทม 

 31 ธันทาใม 2559 

 

ำ้ธสมมตพเอพม่ำภน้  

ฝระมาณการ
หนฟส้พน

ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ำภน้ 

(ลดลน) 
ำ้ธสมมตพ                
ลดลน 

ฝระมาณการ
หนฟส้พน

ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ำภน้ 

(ลดลน) 

 ร้ธฬละต่ธฝฟ ล้านผาท ร้ธฬละต่ธฝฟ ล้านผาท 
     
ธัตราใพดลด 1.0 (3.0) 1.0 3.4 
ธัตราการำภน้เนพนเดมธนญนธนาใต 1.0 4.4 1.0 (3.9) 
ธัตราการหมยนเทฟฬนำธนอนักนาน 20.0 (6.7) 20.0 8.6 

  



 

 

 นผการเนพนรทม 

 31 ธันทาใม 2558 

 

ำ้ธสมมตพเอพม่ำภน้  

ฝระมาณการ
หนฟส้พน

ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ำภน้ 

(ลดลน) 
ำ้ธสมมตพ            
ลดลน 

ฝระมาณการ
หนฟส้พน

ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ำภน้ 

(ลดลน) 

 ร้ธฬละต่ธฝฟ ล้านผาท ร้ธฬละต่ธฝฟ ล้านผาท 
     
ธัตราใพดลด 1.0 (2.9) 1.0 3.3 
ธัตราการำภน้เนพนเดมธนญนธนาใต 1.0 3.7 1.0 (3.3) 
ธัตราการหมยนเทฟฬนำธนอนักนาน 20.0 (5.7) 20.0 7.2 

 
 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 

 

ำ้ธสมมตพเอพม่ำภน้  

ฝระมาณการ
หนฟส้พน

ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ำภน้ 

(ลดลน) 
ำ้ธสมมตพ               
ลดลน 

ฝระมาณการ
หนฟส้พน

ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ำภน้ 

(ลดลน) 

 ร้ธฬละต่ธฝฟ ล้านผาท ร้ธฬละต่ธฝฟ ล้านผาท 
     
ธัตราใพดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.1 
ธัตราการำภน้เนพนเดมธนญนธนาใต 1.0 4.0 1.0 (3.7) 
ธัตราการหมยนเทฟฬนำธนอนักนาน 20.0 (6.2) 20.0 7.9 

 
 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2558 

 

ำ้ธสมมตพเอพม่ำภน้  

ฝระมาณการ
หนฟส้พน

ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ำภน้ 

(ลดลน) 
ำ้ธสมมตพ           
ลดลน 

ฝระมาณการ
หนฟส้พน

ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ำภน้ 

(ลดลน) 

 ร้ธฬละต่ธฝฟ ล้านผาท ร้ธฬละต่ธฝฟ ล้านผาท 
     
ธัตราใพดลด 1.0 (2.7) 1.0 3.0 
ธัตราการำภน้เนพนเดมธนญนธนาใต 1.0 3.4 1.0 (3.1) 
ธัตราการหมยนเทฟฬนำธนอนักนาน 20.0 (5.2) 20.0 6.7 

  



 

20. เปา้หนฟธ้ม่น  

(หน่ทฬ: ผาท) 

 

นผการเนพนรทมและ                              
นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 

31 ธันทาใม 
2559 

31 ธันทาใม 
2558 

   
เป้าหนฟธ้ม่น - ธนาใาร ซฟโธเธฎมผฟ โทฬ ป ากัด (มหาชน) 1,353,551 1,353,551 

เป้าหนฟธ้มน่ - กพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน 281,693 286,230 

รทมเป้าหนฟธ้ม่น 1,635,244 1,639,781 

 เป้าหนฟ้ธม่น - ธนาใาร ซฟโธเธฎมผฟ โทฬ ป ากัด (มหาชน) เฝ็นเป้าหนฟป้ากการรัผชําระหนฟ้ปากลรกหนฟ้ตามสัญญา 
Loan Management Agency Agreement แทนธนาใารดันกล่าท  

21. หนฟส้พนธมน่  
(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม
2559 

31 ธันทาใม
2558 

31 ธันทาใม
2559 

31 ธันทาใม
2558 

     
ภาษฟเนพนโด้หัก ณ ทฟ่ป่าฬใ้านป่าฬ 11,127,659 12,203,078 10,687,233 11,806,062 
ภาษฟมรลใ่าเอพม่ใ้านป่าฬ 7,066,777 6,656,030 6,816,673 6,406,397 
หนฟส้พนตามสัญญาเช่าการเนพน 1,711,971 2,703,259 1,711,971 2,703,259 
เนพนฝระกันอนักนาน 3,412,366 2,912,366 3,412,366 2,912,366 
ธม่น ๆ 11,896,703 8,835,368 11,896,703 8,835,368 

รทมหนฟส้พนธม่น 35,215,476 33,310,101 34,524,946 32,663,452 

21.1 หนฟส้พนตามสญัญาเช่าการเนพน 

(หน่ทฬ: ผาท) 
 นผการเนพนรทมและ                                  

นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

   
หนฟส้พนตามสัญญาเช่าการเนพน 1,818,205 2,966,545 
หัก: ดธกเผฟฬ้รธตัดผัญชฟ (106,234) (263,286) 

หนฟส้พนตามสัญญาเช่าการเนพน - สยทธพ 1,711,971 2,703,259 
หัก: ส่ทนทฟ่ถภนก าหนดชําระภาฬญนหนภ่นฝฟ (1,062,423) (991,288) 

หนฟส้พนตามสัญญาเช่าการเนพน - สยทธพปากส่ทนทฟ่ถภนก าหนดชําระภาฬญนหนภ่นฝฟ 649,548 1,711,971 

 ผรพษัทฯ  โด้ท าสัญญาเช่าการเนพนเอม่ธเช่าฬานอาหนะญช้ญนการด าเนพนนานำธนกพปการฌดฬมฟก าหนดการชําระ            
ใ่าเช่าเฝ็นราฬเดมธน ธาฬยำธนสัญญามฟระฬะเทลา 4 ฝฟ   

 

  



 

ผรพษัทฯ  มฟภาระฯรกอันทฟ่ปะต้ธนป่าฬใ่าเช่าำัน้ต า่ตามสัญญาเช่าการเนพนดันนฟ ้
(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 

 โม่เกพน 1 ฝฟ 1 - 4 ฝฟ รทม 

    

ฯลรทมำธนป านทนเนพนำัน้ต า่ทฟ่ต้ธนป่าฬทัน้สพน้ตามสัญญาเช่าการเนพน 1,148,340 669,865 1,818,205 

หัก: ดธกเผฟฬ้รธตัดผัญชฟ (85,917) (20,317) (106,234) 

มรลใ่าฝัปปย ผันำธนป านทนเนพนำัน้ต า่ทฟ่ต้ธนป่าฬ    

   ทัน้สพน้ตามสัญญาเช่าการเนพน 1,062,423 649,548 1,711,971 

 (หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2558 

 โม่เกพน 1 ฝฟ 1 - 4 ฝฟ รทม 

    

ฯลรทมำธนป านทนเนพนำัน้ต า่ทฟ่ต้ธนป่าฬทัน้สพน้ตามสัญญาเช่าการเนพน 1,148,340 1,818,205 2,966,545 

หัก: ดธกเผฟฬ้รธตัดผัญชฟ (157,052) (106,234) (263,286) 

มรลใ่าฝัปปย ผันำธนป านทนเนพนำัน้ต า่ทฟ่ต้ธนป่าฬ    

   ทัน้สพน้ตามสัญญาเช่าการเนพน 991,288 1,711,971 2,703,259 

22. ทยนเรมธนหยน้ 

 ราฬการกระทผฬธดทยนปดทะเผฟฬน ธธกป าหน่าฬและชําระแล้ทำธนผรพษัทฯ  ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 
2559 และ 2558 มฟดันนฟ ้

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่                            
31 ธันทาใม 2559 

ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่                            
31 ธันทาใม 2558 

 ป านทนหย้น ผาท ป านทนหย้น ผาท 

ทยนปดทะเผฟฬน     
หย้นสามัญ ณ ทันต้นฝฟ 581,403,025 930,244,840 550,055,813 880,089,301 
ปดทะเผฟฬนลดทยน - - (781) (1,249) 

ปดทะเผฟฬนเอพม่ทยน - - 31,347,993 50,156,788 

หย้นสามัญ ณ ทันฝลาฬฝฟ 581,403,025 930,244,840 581,403,025 930,244,840 

ทยนธธกป าหนา่ฬและชําระแลท้     
หย้นสามัญ ณ ทันต้นฝฟ 581,403,025 930,244,840 550,055,032 880,088,052 
ธธกหย้นสามัญเอพม่ทยนเอม่ธชําระราใาเนพนลนทยนญนการ
ร่ทมใ้า  - - 31,347,993 50,156,788 

หย้นสามัญ ณ ทันฝลาฬฝฟ 581,403,025 930,244,840 581,403,025 930,244,840 

  



 

23. ส ารธนตามกฎหมาฬ 

 ภาฬญต้ผทผัญญัตพำธนมาตรา 116 แห่นอระราชผัญญัตพผรพษัทมหาชนป ากัด อ.ถ. 2535 ผรพษัทฯ  ต้ธนปัดสรร
ก าโรสยทธพฝระป าฝฟ ส่ทนหนภ่นโท้เฝ็นทยนส ารธนโม่น้ธฬกท่าร้ธฬละ 5 ำธนก าโรสยทธพฝระป าฝฟ หักด้ทฬฬธดำาดทยนสะสม
ฬกมา (ถ้ามฟ) ปนกท่าทยนส ารธนนฟ้ปะมฟป านทนโม่น้ธฬกท่าร้ธฬละ 10 ำธนทยนปดทะเผฟฬน ส ารธนตามกฎหมาฬ
ดันกล่าทโม่สามารถน าโฝป่าฬเนพนฝันฯลโด้ 

24. ราฬโดใ้่านาฬหนา้ 
(หน่ทฬ: ผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 

   
ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 1,355,023,055 1,333,620,725 
ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬตราสารธนยอันธ์ 81,000,051 72,819,218 
ใ่านาฬหน้าธม่น 7,379,511 8,177,296 

รทม 1,443,402,617 1,414,617,239 

25. ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ 

(หน่ทฬ: ผาท) 
 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 

   
การปัดป าหน่าฬหลักทรัอฬ์ 80,395,767 42,767,675 
ทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน 9,259,000 12,410,000 
การฬมม/ญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ 2,629,696 877,114 
การทพเใราะห์หลักทรัอฬ์ 28,000,000 6,000,000 
ธม่น ๆ 621,894 595,390 

รทม 120,906,357 62,650,179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26. กธนทยนส ารธนเลฟฬ้นชฟอ 

 ผรพษัทฯ  และอนักนานำธนผรพษัทฯ   และผรพษัทฬ่ธฬและอนักนานำธนผรพษัทฬ่ธฬโด้ร่ทมกันปัดตัน้กธนทยนส ารธน
เลฟฬ้นชฟอำภน้ตามอระราชผัญญัตพกธนทยนส ารธนเลฟฬ้นชฟอ อ.ถ. 2530 ผรพษัทฯ   ผรพษัทฬ่ธฬและอนักนานำธนแต่
ละผรพษัทป่าฬสมทผกธนทยนดันกล่าทเฝ็นราฬเดมธนญนธัตราร้ธฬละ 5 ถภน 10 ำธนเนพนเดมธน กธนทยนส ารธนเลฟฬ้นชฟอ
นฟผ้รพหารฌดฬผรพษัทหลักทรัอฬ์ปัดการกธนทยนสธนแห่น และปะถรกป่าฬญห้กัผอนักนานญนกรณฟทฟ่ธธกปากนานตาม
ระเผฟฬผท่าด้ทฬกธนทยนำธนผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬ ญนระหท่านฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  
และผรพษัทฬ่ธฬโด้รัผรร้เนพนสมทผดันกล่าทเฝ็นใ่าญช้ป่าฬดันนฟ ้

(หน่ทฬ: ผาท) 
 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 2559 2558 

     
เนพนสมทผกธนทยนส ารธนเลฟฬ้นชฟอ 26,078,778 26,748,322 23,431,362 24,177,307 
     

27. ธนใฝ์ระกธผำธนก าโร (ำาดทยน) เผฎดเสรฎปธมน่ 

ธนใ์ฝระกธผำธนก าโร (ำาดทยน) เผฎดเสรฎปธม่นส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ฝระกธผด้ทฬ 

(หน่ทฬ: ผาท) 

 นบการเนผนรทม นบการเนผนเฉอาะกผจการ 

 ส าหรับปฝ สผ้นสภดทันทฝ่ 31 ธันทาใม ส าหรับปฝ สผ้นสภดทันทฝ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 2559 2558 

(ก) ราฬการทฝ่จะถมกบันทพกญนส่ทนขธนก าโรหรฟธขาดทภน

ญนภาฬหลัน:     

ก าโร (ขาดทภน) จากการแปลนใ่านบการเนผนทฝ่เป็น

เนผนตราต่านประเทถ (16,340) 6,549,105 - - 

หัก: ภาษฝเนผนโด้ 3,268 (1,335,379) - - 

ก าโร (ขาดทภน) จากการแปลนใ่านบการเนผนทฝ่เป็น

เนผนตราต่านประเทถ - สภทธผจากภาษฝเนผนโด้ (13,072) 5,213,726 - - 

ก าโร (ขาดทภน) เบฎดเสรฎจธฟ่นส าหรับปฝ   (13,072) 5,213,726 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

28. ก าโรตธ่หยน้ 

 ก าโรต่ธหย้นำัน้อม้นฐานใ านทณฌดฬการหารก าโรส าหรัผฝฟ ส่ทนทฟ่เฝ็นำธนฯร ้ถมธหย้นผรพษัทฯ   (โม่รทมก าโรำาดทยน
เผฎดเสรฎปธม่น) ด้ทฬป านทนถัทเาลฟ่ฬถ่ทนน า้หนักำธนหย้นสามัญทฟ่ธธกธฬร ่ญนระหท่านฝฟ   

 นผการเนพนรทม 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 
ก าโรส าหรัผฝฟ  

ป านทนหย้นสามัญ              
ถัทเาลฟ่ฬถ่ทนน า้หนัก ก าโรต่ธหย้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 อันผาท อันผาท อันหย้น อันหย้น ผาท ผาท 
ก าโรต่ธหย้นำัน้อมน้ฐาน    
ก าโรส าหรัผฝฟ ส่ทนทฟ่เฝ็นำธนฯร ้ถมธหย้น

ผรพษัทฯ   231,318 137,847 581,403 550,222 0.40 0.25 

 

 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 
ก าโรส าหรัผฝฟ  

ป านทนหย้นสามัญ              
ถัทเาลฟ่ฬถ่ทนน า้หนัก ก าโรต่ธหย้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 อันผาท อันผาท อันหย้น อันหย้น ผาท ผาท 
ก าโรต่ธหย้นำัน้อมน้ฐาน    
ก าโรส าหรัผฝฟ ส่ทนทฟ่เฝ็นำธนฯร ้ถมธหย้น

ผรพษัทฯ   267,503 162,503 581,403 550,222 0.46 0.30 

29. เนพนฝันฯล 

 เนพนฝันฯลทฟ่ฝระกาถป่าฬญนระหท่านฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 มฟดันนฟ ้

   เนพนฝันฯลป่าฬ 
เนพนฝันฯล ธนยมัตพฌดฬ เนพนฝันฯลป่าฬ ต่ธหย้น 

  อันผาท ผาท 
เนพนฝันฯลฝระป าฝฟ  2557 ทฟ่ฝระชยมสามัญฯร ้ถมธหย้นเมม่ธ   
 ทันทฟ่ 27 เมษาฬน 2558 93,509 0.17 

เนพนฝันฯลฝระป าฝฟ  2558 ทฟ่ฝระชยมสามัญฯร ้ถมธหย้นเมม่ธ   
    ทันทฟ่ 27 เมษาฬน 2559 75,582 0.13 

 

 

 

  



 

30. ราฬการธย รกพปกผักพปการทฟเ่กฟฬ่ทำธ้นกนั 

30.1 ลักษณะใทามสัมอันธ์ 

ชฟ่ธ ใทามสมัอันธ ์

บรผษัท หลักทรัอฬท์ฝ่ปรพกษาการลนทภน เธฮเธสเธส ธผนเตธร์เนช่ันแนล จ ากัด  เป็นบรผษัทฬ่ธฬ 

SBI Royal Securities Plc. เป็นบรผษัทร่ทม 

บรผษัท หลักทรัอฬ ์เธสบฝโธ โทฬ ธธนโลน์ จ ากัด เป็นกผจการทฝ่ใทบใภมร่ทมกัน  

ธนาใารโธซฝบฝซฝ (โทฬ) จ ากัด (มหาชน) ฯม ้ถฟธหภน้ราฬญหญ่บรผษัทฯ (ถฟธหภ้น 22.29%                   

ณ ทนัทฝ่ 31 ธนัทาใม 2559 และ 2558) 

บรผษัท ฮผนนัซ่า จ ากัด (มหาชน) ฯม ้ถฟธหภน้ราฬญหญ่บรผษัทฯ (ถฟธหภ้น 29.29%                       

ณ ทนัทฝ่ 31 ธนัทาใม 2559 และ 2558) 

บรผษัทหลักทรัอฬ์ ฮผนนัซ่า จ ากดั เป็นบรผษัทฬ่ธฬขธนฯม ้ถฟธหภ้นราฬญหญ่                              

มฝกรรมการร่ทมกัน 

บรผษัท ทรม ฬมนผเทธร์แซล ใธนเทธร์เจ้นซ์ จ ากัด มฝกรรมการร่ทมกันจนถพนเดฟธนกนัฬาฬน 2559 

บรผษัท ทรมทผช่ัน กรภ ๊ป จ ากัด (มหาชน) มฝกรรมการร่ทมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

30.2 ราฬการธย รกพปทฟ่ส าใัญระหท่านฝฟ  

 ญนระหท่านฝฟ  ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬมฟราฬการธย รกพปทฟ่ส าใัญกัผผยใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน ราฬการธย รกพป
ดันกล่าทเฝ็นโฝตามเนม่ธนโำทานการใ้าและเกณฑ์ตามทฟ่ตกลนกันระหท่านผรพษัทฯ   ผรพษัทฬ่ธฬและผย ใใลหรมธ
กพปการเหล่านัน้ ซภ่นเฝ็นโฝตามฝกตพธย รกพปฌดฬสามารถสรยฝโด้ดันนฟ ้

(หน่ทฬ: อันผาท) 
 นบการเนผนรทม นบการเนผนเฉอาะกผจการ  

 ส าหรับปฝ สผ้นสภด                         

ทันทฝ่ 31 ธันทาใม 

ส าหรับปฝ สผ้นสภด                         

ทันทฝ่ 31 ธันทาใม  

 2559 2558 2559 2558 นฌฬบาฬการก าหนดราใา 

ราฬการธุรกผจกับบรผษัทฬ่อฬ 

(ตัดธธกจากนบการเนผนรทมแล้ท) 

     

   ราฬโด้ธฟ่น - - 3,600 3,600 ธัตราตามสัญญา 

   ใ่าญช้จ่าฬธฟ่น - - 45,600 43,200 ธัตราตามสัญญา 

ราฬการธุรกผจกับกผจการทฝ่เกฝ่ฬวข้องกัน      

กรรมการและอนักนานช้ันบรผหาร      

   ราฬโด้ใ่านาฬหน้า 632 218 632 218 ตามธัตราทฝ่ใผดกับลมกใ้าทั่ทโป 

ฯม ้ถฟธหภ้นราฬญหญ่      

   ราฬโด้ใ่านาฬหน้า 117 - 117 - ตามธัตราทฝ่ใผดกับลมกใ้าทั่ทโป 

   ดธกเบฝฬ้รับ 6,773 6,483 6,773 6,483 ตามธัตราทฝ่ใผดกับลมกใ้าทั่ทโป 

ราฬโด้ธฟ่น 105 - 105 - ธัตราตามสัญญา 

   ใ่าญช้จ่าฬธฟ่น 400 1,373 400 1,373 ธัตราตามสัญญา/                                              

ธัตราทฝ่ตกลนร่ทมกัน 

บรผษัทและบภใใลทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกัน      

   ราฬโด้ธฟ่น 10,820 5,865 10,820 5,865 ธัตราตามสัญญา 

   ใ่าเช่าและใ่าบรผการจ่าฬ 5,333 7,087 5,333 7,087 ตามธัตราทฝ่ตกลนร่ทมกัน 

   ซฟ้ธหภ้นสามัญขธนบรผษัทแห่นหนพ่น - 100,000 - 100,000 ราใาฬภตผธรรม 

 



 

30.3 ฬธดในใ้านระหท่านกัน 

ฬธดในใ้านระหท่านผรพษัทฯ   ผรพษัทฬ่ธฬและผยใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 
2558 มฟราฬละเธฟฬดดันนฟ ้

(หน่ทฬ: อันผาท) 

 

 นบการเนผนรทม นบการเนผนเฉอาะกผจการ 

 31 ธันทาใม

2559 

31 ธันทาใม

2558 

31 ธันทาใม

2559 

31 ธันทาใม

2558 

เงผนวางประกันเอ่ือการซ้ือขาฬสัญญาซ้ือขาฬล่วงหน้า(1)     

   ธนาใารโธซฝบฝซฝ (โทฬ) จ ากัด (มหาชน) 607 602 607 602 

เงผนฝากในสถาบันการเงผนในนามบรผษัทฯ(2)     

   ธนาใารโธซฝบฝซฝ (โทฬ) จ ากัด (มหาชน) 1,630 1,293 1,630 1,293 

เงผนฝากในสถาบันการเงผนเอ่ือลูกค้า(2)     

   และอนักงาน     

   ธนาใารโธซฝบฝซฝ (โทฬ) จ ากัด (มหาชน) 870,000 353,000 870,000 353,000 

เงผนให้กู้ฬืมแก่อนักงาน(3)     

   อนักนานช้ันบรผหาร 506 108 506 108 

ลูกหนฝ้อื่น(3)     

   บรผษัทหลักทรัอฬท์ฝ่ปรพกษาการลนทภน เธฮเธสเธส ธผนเตธร์เนช่ันแนล 

จ ากัด 

- - 4,268 3,020 

   บรผษัท หลักทรอัฬ ์เธสบฝโธ โทฬ ธธนโลน์ จ ากัด - 2,619 - 2,619 

   บรผษัทหลักทรัอฬ ์ฮผนันซ่า จ ากัด - 2,000 - 2,000 

ดอกเบฝ้ฬค้างรบั(3)     

   ธนาใารโธซฝบฝซฝ (โทฬ) จ ากัด (มหาชน) 4,436 769 4,436 769 

ค่าใช้จ่าฬค้างจา่ฬ     

   ธนาใารโธซฝบฝซฝ (โทฬ) จ ากัด (มหาชน) - 42 - 42 

   กรรมการและอนักนานช้ันบรผหาร 171 57 171 57 

   

 (1) แสดนรทมธฬร ่ญนเนพนะากญนนามผรพษัทฯ  เอม่ธลรกใ้า  
 (2) แสดนรทมธฬร ่ญนเนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสดและเนพนะากญนสถาผันการเนพน 
 (3) แสดนรทมธฬร ่ญนสพนทรัอฬ์ธม่น 



 

30.4 ราฬการเใลม่ธนโหทำธนเนพนญห้กร้ฬมมระหท่านกัน 

 ญนระหท่านฝฟ สพ ้นสยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 เนพนญห้กร้ฬมมแก่กพปการหรมธผย ใใลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกันมฟการ
เใลม่ธนโหทดันต่ธโฝนฟ ้

(หน่ทฬ: อันผาท) 
 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ฬธดในเหลมธ  ฬธดในเหลมธ 
 ณ ทันทฟ ่ ญนระหท่านฝฟ ณ ทันทฟ ่
 1 มกราใม 2559 เอพม่ำภน้ ลดลน 31 ธันทาใม 2559 

เนพนญหก้รฬ้มมแกอ่นกันาน     
 อนักนานชัน้ผรพหาร 108 800 402 506 

(หน่ทฬ: อันผาท) 
 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ฬธดในเหลมธ  ฬธดในเหลมธ 
 ณ ทันทฟ ่ ญนระหท่านฝฟ ณ ทันทฟ ่
 1 มกราใม 2558 เอพม่ำภน้ ลดลน 31 ธันทาใม 2558 

เนพนญหก้รฬ้มมแกอ่นกันาน     
 อนักนานชัน้ผรพหาร 358 - (250) 108 

30.5 ใ่าตธผแทนกรรมการและฯร ้ผรพหารส าใัญ 

ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬรัผรร้ใ่าญช้ป่าฬฯลฝระฌฬชน์อนักนานทฟ่
ญห้แก่กรรมการและฯร ้ผรพหารส าใัญ ดันต่ธโฝนฟ ้

(หน่ทฬ: ล้านผาท) 
 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม ส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 2559 2558 2559 2558 

     
ฯลฝระฌฬชน์ระฬะสัน้ 174 160 165 150 
ฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาท 9 10 8 9 

รทม 183 170 173 159 



 

31. ภาระฯรกอนัและหนฟส้พนทฟธ่าปเกพดำภน้ 

31.1 ภาระฯร กอัน 

31.1.1 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬโด้เำ้าท าสัญญาเช่าด าเนพนนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการเช่าอมน้ทฟ่ญนธาใาร รถฬนต์และธย ฝกรณ์ 
ซภ่นธาฬย ำธนสัญญามฟระฬะเทลาฌดฬเาลฟ่ฬฝระมาณ 1 ถภน 5 ฝฟ  และสัญญาผรพการธม่น ๆ ซภ่นธาฬย ำธนสัญญามฟ
ระฬะเทลาฌดฬเาลฟ่ฬฝระมาณ 1 ถภน 3 ฝฟ   

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬมฟป านทนเนพนำัน้ต า่ทฟ่ต้ธนป่าฬญนธนาใตทัน้สพน้
ภาฬญต้สัญญาเช่าด าเนพนนานดันนฟ ้

(หน่ทฬ: ล้านผาท) 

 นผการเนพนรทม 

ป่าฬชําระภาฬญน 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

   
1 ฝฟ  63 92 
1 ถภน 5 ฝฟ  47 74 

 (หน่ทฬ: ล้านผาท) 

 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

ป่าฬชําระภาฬญน 31 ธันทาใม 2559 31 ธันทาใม 2558 

   
1 ฝฟ  63 92 
1 ถภน 5 ฝฟ  47 73 

31.1.2 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟภาระฯร กอันใ่าธรรมเนฟฬมต่าน ๆ ทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการฝระกธผธย รกพป
หลักทรัอฬ์และการฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ ซภ่นต้ธนป่าฬญห้ตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ ผรพษัทถรนฬ์รัผะาก
หลักทรัอฬ์ (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด และผรพษัท ส านักหักผัญชฟ (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด เฝ็นป านทนเนพนในทฟ่ทฟ่ก าหนดโท้ 
ธัตราร้ธฬละำธนมรลใ่าการซม้ธำาฬและ*หรมธธัตราร้ธฬละำธนมรลใ่าการชําระและรัผชําระราใาหลักทรัอฬ์สยทธพเฝ็น
ราฬเดมธน 

31.1.3 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟภาระฯร กอันใ่าธรรมเนฟฬมต่าน ๆ ทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการฝระกธผธย รกพป
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้ากัผผรพษัท ตลาดธนยอันธ์ (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด (มหาชน) และผรพษัท ส านักหักผัญชฟ 
(ฝระเทถโทฬ) ป ากัด เฝ็นป านทนเนพนในทฟ่ทฟ่ก าหนดโท้ และ*หรมธเฝ็นธัตราต่ธสัญญาส าหรัผการซม้ธหรมธำาฬสัญญา
ซม้ธำาฬล่ทนหน้า 



 

31.1.4 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟภาระฯร กอันทฟ่ปะต้ธนป่าฬใ่าธรรมเนฟฬมการฝระกธผธย รกพปการเฝ็น
นาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ญห้กัผส านักนานใณะกรรมการก ากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ ฌดฬใ านทณ
ปากมรลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนตลาดหลักทรัอฬ์ญนธัตราร้ธฬละ 0.001 และส าหรัผใ่าธรรมเนฟฬมปากการ
ฝระกธผธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ การปัดป าหน่าฬหลักทรัอฬ์และใ่าธรรมเนฟฬมธม่นทฟ่ผรพษัทฯ  โด้รัผธนยญาต ก าหนดญห้
ป่าฬญนธัตราร้ธฬละ 1 ต่ธฝฟ ำธนราฬโด้ปากการฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์ำ้านต้น 

31.2 หนฟส้พนทฟ่ธาปปะเกพดำภน้ 

 เมม่ธทันทฟ่ 5 สพนหาใม 2556 ผรพษัทฯ  โด้ลนนามญนสัญญาซม้ธำาฬหย้นสามัญำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ แธอเอพลเทลธ์ 
ป ากัด (มหาชน) (“แธอเอพลเทลธ์”) ซภ่นเดพมเฝ็นผรพษัทฬ่ธฬ ฌดฬผรพษัทฯ  โด้ตกลนทฟ่ปะรัผฝระกันใทามเสฟฬหาฬต่ธฯร ้
ซม้ธปากใดฟใทามทฟ่ในใ้านธฬร ่ำธนแธอเอพลเทลธ์ ผรพษัทฯ  ฬันในมฟภาระฯร กอันต่ธใ่าเสฟฬหาฬธันธาปเกพดำภ้นปาก
ใดฟใทามทฟ่มฟต่ธผรพษัทดันกล่าท ดันต่ธโฝนฟ ้ 

เมม่ธทันทฟ่ 5 สพนหาใม 2556 ผรพษัทฯ  โด้ลนนามญนสัญญาซม้ธำาฬหย้นสามัญำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ แธอเอพลเทลธ์ 
ป ากัด (มหาชน) (“แธอเอพลเทลธ์”) ซภ่นเดพมเฝ็นผรพษัทฬ่ธฬ ฌดฬผรพษัทฯ  โด้ตกลนทฟ่ปะรัผฝระกันใทามเสฟฬหาฬต่ธฯร ้
ซม้ธปากใดฟใทามทฟ่ในใ้านธฬร ่ำธนแธอเอพลเทลธ์ ผรพษัทฯ  ฬันในมฟภาระฯร กอันต่ธใ่าเสฟฬหาฬธันธาปเกพดำภ้นปาก
ใดฟใทามทฟ่มฟต่ธผรพษัทดันกล่าท ดันต่ธโฝนฟ ้ 

(ก) ใดฟฮ้ธนร้ธนกัผธดฟตฯร ้ผรพหารำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ แธอเอพลเทลธ์ ป ากัด (มหาชน)  

 ญนฝฟ  2552 ธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์ โด้ด าเนพนการฬม่นฮ้ธนธนาใารโธซฟผฟซฟ (โทฬ) ป ากัด (มหาชน) 
(“ธนาใารฯ”) ซภ่นเฝ็นฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ญนใดฟแอ่นเอม่ธเรฟฬกใ่าเสฟฬหาฬญนมรลฐานละเมพดและฯพดสัญญา ฌดฬมฟทยน
ทรัอฬ์ทฟ่ถรกฮ้ธนฝระมาณ 117 ล้านผาท เมม่ธทันทฟ่ 18 สพนหาใม 2554 ถาลชัน้ต้นอพอากษาฬกฮ้ธนใดฟดันกล่าท 
ต่ธมาธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์โด้ฬม่นธย ทธรณ์ใัดใ้านใ าอพอากษาำธนถาลชัน้ต้น ซภ่ นญนทันทฟ่ 18 
กรกฎาใม 2556 ถาลธย ทธรณ์มฟใ าอพอากษาฬมนตามถาลชัน้ต้น เมม่ธทันทฟ่ 26 อฤถปพกาฬน 2556 ธดฟตฯร ้ผรพหาร
ำธนแธอเอพลเทลธ์ฬม่นใ าแก้ฎฟกา ฌดฬเมม่ธทันทฟ่ 17 มฟนาใม 2558 ถาลฎฟกามฟใ าอพอากษาฬมนฬกฮ้ธนตามถาล
ธย ทธรณ์เฝ็นฯลญห้ผรพษัทฯ  โม่ต้ธนชดญช้ใ่าเสฟฬหาฬปากใดฟดันกล่าท 

นธกปากนัน้แล้ท เมม่ธทันทฟ่ 28 สพนหาใม 2552 ธนาใารฯ โด้ลนนามญนสัญญากัผผรพษัทฯ เอม่ธรัผฝระกันท่า หาก
ถาลมฟใ าอพอากษาถภนทฟ่สยดญห้แธอเอพลเทลธ์แอ้ใดฟทฟ่มฟธฬร ่กัผธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์ตามฬ่ธหน้าก่ธน 
ธนาใารฯ ปะป่าฬเนพนชดเชฬญห้แก่ผรพษัทฯ  เท่ากัผใ่าเสฟฬหาฬทฟ่แธอเอพลเทลธ์ปะต้ธนชําระญห้แก่ธดฟตฯร ้ผรพหารำธน
แธอเอพลเทลธ์ตามใ าอพอากษาำธนถาล 

เมม่ธทันทฟ่ 5 ตยลาใม 2555 ธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์โด้ด าเนพนการฬม่นฮ้ธนแธอเอพลเทลธ์ และธนาใารฯ  
ญนใดฟแรนนานเอม่ธเรฟฬกใ่าเสฟฬหาฬปากการเลพกป้านโม่เฝ็นธรรม ฌดฬทยนทรัอฬ์ทฟ่ฮ้ธนมฟป านทนฝระมาณ 52 ล้าน
ผาท ต่ธมาเมม่ธทันทฟ่ 18 กยมภาอันธ์ 2556 ถาลแรนนานกลานอพอากษาฬกฮ้ธนใดฟดันกล่าท ธฬ่านโรกฎตาม ธดฟต
ฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์โด้ญช้สพทธพฬม่นธย ทธรณ์ ซภ่นถาลแรนนานกลานมฟใ าสั่นโม่รัผใ าร้ธนธย ทธรณ์ใดฟดันกล่าท
ำธนธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์ ต่ธมาเมม่ธทันทฟ่ 10 เมษาฬน 2556 ธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์โด้ฬม่น
ใ าร้ธนธย ทธรณ์ใ าสัน่โม่รัผธย ทธรณ์ำธนถาลแรนนานกลาน ถาลแรนนานกลานมฟใ าสัน่ญห้ส่นส านทนญห้ถาลฎฟกา ฌดฬ
เมม่ธทันทฟ่ 15 สพนหาใม 2559 ถาลฎฟกามฟใ าสัน่ฬกใ าร้ธนธย ทธรณ์ำธนธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์ท าญห้ใดฟโด้
สพน้สยดลน เฝ็นฯลญห้ผรพษัทฯ  โม่ต้ธนชดญช้ใ่าเสฟฬหาฬปากใดฟดันกล่าท 



 

นธกปากนัน้แล้ท เมม่ธทันทฟ่ 5 สพนหาใม 2556 ผรพษัทฯ  โด้ตกลนท าสัญญาซม้ธำาฬหย้นำธนแธอเอพลเทลธ์ทฟ่ถมธธฬร ่
ฌดฬผรพษัทฯ  โฝญห้กลย่มผยใใลธม่นภาฬญต้สัญญาซม้ธำาฬหย้นดันกล่าทำ้านต้น ผรพษัทฯ  โด้ตกลนทฟ่ปะรัผฝระกันใทาม
เสฟฬหาฬต่ธฯร ้ซมธ้ปากใดฟใทามดันกล่าทำ้านต้น 

ทัน้นฟ ้ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  โม่มฟภาระหนฟ้สพนทฟ่ธาปปะเกพดำภ้นปากการฮ้ธนร้ธนฌดฬธดฟตฯร ้ผรพหาร
ำธนแธอเอพลเทลธ์ ทัน้ญนใดฟแอ่นและใดฟแรนนานดันกล่าทำ้านต้น เนม่ธนปากถาลฎฟกามฟใ าสัน่ฬกใ าร้ธนธย ทธรณ์เฝ็น
ฯลญห้ใดฟทัน้ 2 สพน้สยดลน 

(ำ) ใดฟฮ้ธนร้ธนกัผลรกใ้าำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ แธอเอพลเทลธ์ ป ากัด (มหาชน) 

ญนเดมธนกยมภาอันธ์ 2553 แธอเอพลเทลธ์ถรกลรกใ้าราฬหนภ่นฮ้ธนร้ธนญห้ชดญช้ใ่าเสฟฬหาฬป านทนเนพนฝระมาณ 1.2 
ล้านผาท ญนำ้ธหาละเมพดฯพดสัญญา และเมม่ธทันทฟ่ 30 อฤษภาใม 2555 ถาลชัน้ต้นมฟใ าอพอากษาท่าแธอเอพล
เทลธ์โม่โด้กระท าการละเมพดและฯพดสัญญา แต่ญนฐานะนาฬป้านต้ธนร่ทมรัผฯพดกัผลรกป้านเฝ็นป านทน 0.2 ล้านผาท 
อร้ธมดธกเผฟฬ้ธัตราร้ธฬละ 7.5 ต่ธฝฟ  นัผแต่ทันทฟ่ 19 กยมภาอันธ์ 2552 เฝ็นต้นโฝ ต่ธมาทันทฟ่ 15 สพนหาใม 2555 
แธอเอพลเทลธ์โด้ฬม่นธย ทธรณ์ใ าอพอากษาำธนถาลชัน้ต้น และญนทันทฟ่ 24 มกราใม 2557 ถาลธย ทธรณ์โด้
อพอากษาฬมนตามถาลชัน้ต้น ฝัปปย ผันใดฟธฬร ่ระหท่านการอพปารณาเอม่ธำธธนยญาตฬม่นธย ทธรณ์ต่ธถาลฎฟกา 

เมม่ธทันทฟ่ 5 สพนหาใม 2556 ผรพษัทฯ  โด้ตกลนท าสัญญาซม้ธำาฬหย้นำธนแธอเอพลเทลธ์ทฟ่ถมธธฬร ่ฌดฬผรพษัทฯ ภาฬญต้
สัญญาซม้ธำาฬหย้นดันกล่าทำ้านต้น ผรพษัทฯ  โด้ตกลนทฟ่ปะรัผฝระกันใทามเสฟฬหาฬปากใดฟใทามดันกล่าทำ้านต้น 

(ใ) ใดฟฮ้ธนร้ธนกัผธดฟตอนักนานผรพษัทฯ  

 ผรพษัทฯ  มฟใดฟใทามทฟ่ถรกฮ้ธนร้ธนปากธดฟตอนักนานผรพษัทฯ  ำ้ธหาหมพ่นฝระมาท ฌดฬถาลชัน้ต้นอพอากษาญห้ฬก
ฮ้ธน ซภ่นฌปทก์โด้ฬม่นธย ทธรณ์ใ าอพอากษาต่ธถาลธย ทธรณ์ ต่ธมาเมม่ธทันทฟ่ 10 อฤถปพกาฬน 2558 ถาลธย ทธรณ์
อพอากษามฟใ าสั่นโม่รัผธย ทธรณ์ำธนฌปทก์ ซภ่นถมธท่าใดฟโด้สพน้สยดและผรพษัทฯ   มพต้ธนรัผฯพดชธผต่ธใทามเสฟฬหาฬ
ำธนใดฟดันกล่าท  

(น) ใดฟฮ้ธนร้ธนกัผลรกใ้าร่ทมกัผอนักนานผรพษัทฯ   

ผรพษัทฯ  มฟใดฟใทามทฟ่ถรกฮ้ธนร้ธนปากลรกใ้าราฬหนภ่นร่ทมกัผธดฟตอนักนานผรพษัทฯ  ญนำ้ธหาฯพดสัญญา ละเมพด
ตัทแทน ซภ่นใดฟธฬร ่ระหท่านการก าหนดฝระเดฎนำ้ธอพอาทำธนถาลแอ่น ต่ธมาเมม่ธทันทฟ่ 28 กันฬาฬน 2558 ลรกใ้า
ราฬดันกล่าทโด้เำ้าเปรปาโกล่เกลฟ่ฬกัผทานผรพษัทฯ  ฌดฬำธญห้ป่าฬเนพนชดเชฬใทามเสฟฬหาฬ ซภ่นผรพษัทฯ  โด้
อพปารณาเหฎนชธผป่าฬเนพนชดเชฬญนทันทฟ่ 1 ตยลาใม 2558 และญนทันทฟ่ 5 ตยลาใม 2558 ลรกใ้าราฬดันกล่าทโด้ฬม่น
ใ าร้ธนำธถธนฮ้ธนใดฟใทามกัผทานผรพษัทฯ  แก่ถาลท าญห้ใดฟโด้สพ ้นสยดลน ดันนัน้ ผรพษัทฯ  โด้ผันทภกป านทน
ดันกล่าทญนนผการเนพนฝระป าฝฟ  2558 แล้ท 

31.3 การใ า้ฝระกัน 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  มฟหนันสมธใ า้ฝระกันทฟ่ธธกฌดฬธนาใารญนนามผรพษัทฯ  เหลมธธฬร ่
เฝ็นป านทนเนพนฝระมาณ 0.1 ล้านผาท และ 0.1 ล้านผาท ซภ่นเกฟ่ฬทเนม่ธนกัผภาระฯร กอันทานฝฏพผัตพผานฝระการ
ตามฝกตพธย รกพปำธนผรพษัทฯ   

32. สท่นนานด าเนพนนาน 

 ำ้ธมรลส่ทนนานด าเนพนนานทฟ่น าเสนธนฟส้ธดใล้ธนกัผราฬนานภาฬญนำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ฯร ้มฟธ านาปตัดสพนญปสรนสยดด้าน
การด าเนพนนานโด้รัผและสธผทานธฬ่านสม า่เสมธเอม่ธญช้ญนการตัดสพนญปญนการปัดสรรทรัอฬากรญห้กัผส่ทนนานและ
ฝระเมพนฯลการด าเนพนนานำธนส่ทนนาน 



 

 เอม่ธทัตถยฝระสนใ์ญนการผรพหารนาน ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬปัดฌใรนสร้านธนใ์กรเฝ็นหน่ทฬธย รกพปตามฝระเภทำธน
ฯลพตภัณฑ์และผรพการ ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬมฟส่ทนนานทฟ่ราฬนานทัน้สพน้ 3 ส่ทนนาน ดันนฟ ้

- ส่ทนนานนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า เฝ็นส่ทนนานทฟ่เฝ็นนาฬหน้าญนการซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์ นาฬหน้าญนการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า และการฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ 

- ส่ทนนานทาณพชธนกพป เฝ็นส่ทนนานญห้ผรพการการปัดป าหน่าฬหลักทรัอฬ์ การเฝ็นทฟ่ฝรภกษาการลนทยน และธย รกรรม
ทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน 

- ส่ทนใ้าหลักทรัอฬ์ เฝ็นส่ทนนานทฟ่ดรแลการลนทยน 

ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬโม่มฟการรทมส่ทนนานด าเนพนนานเฝ็นส่ทนนานทฟ่ราฬนาน 

 ฯร ้มฟธ านาปตัดสพนญปสรนสยดสธผทานฯลการด าเนพนนานำธนแต่ละหน่ทฬธย รกพปแฬกปากกันเอม่ธทัตถยฝระสนใ์ญนการ
ตัดสพนญปเกฟ่ฬทกัผการปัดสรรทรัอฬากรและการฝระเมพนฯลการฝฏพผัตพนาน ผรพษัทฯ  ฝระเมพนฯลการฝฏพผัตพนานำธน
ส่ทนนานฌดฬอพปารณาปากก าโรหรมธำาดทยนปากการด าเนพนนานซภ่นทัดมรลใ่าฌดฬญช้เกณฑ์เดฟฬทกัผทฟ่ญช้ญนการทัดก าโร
หรมธำาดทยนปากการด าเนพนนานญนนผการเนพน  

 ำ้ธมรลป าแนกตามส่ทนนานด าเนพนนานส าหรัผฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 และ มฟดันต่ธโฝนฟ ้

(หน่ทฬ: ล้านผาท) 

 ส าหรัผฝฟสพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

 

ส่ทนนานนาฬหน้า 
ซมธ้ำาฬหลักทรัอฬ์และ

สัญญาซมธ้ำาฬ ส่ทนนาน                

                                       
การตัดราฬการ 

ผัญชฟ     

 ล่ทนหน้า ทานพชธนกพป ส่ทนใ้าหลักทรัอฬ์               ระหท่านกัน นผการเนพนรทม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

           

ราฬโด้ 1,628 1,516 86 52 104 64 (46) (43) 1,772 1,589 

ก าโรปากการด าเนพนนาน           
ตามส่ทนนาน 451 332 50 26 17 3 (46) (43) 472 318 
ราฬโด้และใ่าญช้ป่าฬ           
ทฟ่โม่โด้ฝันส่ทน:           
ดธกเผฟฬ้รัผ         50 65 
ราฬโด้ธม่น         33 22 
ใ่าญช้ป่าฬญนการด าเนพนนาน         (247) (221) 

ภาษฟเนพนโด้         (77) (46) 

ก าโรส่ทนทฟ่เฝ็นำธนผรพษัทฯ           231 138 

 

  



 

สพนทรัอฬ์ป าแนกตามส่ทนนานด าเนพนนาน ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 มฟดันต่ธโฝนฟ ้ 

 (หน่ทฬ: ล้านผาท) 

สพนทรัอฬำ์ธนสท่นนาน 

ส่ทนนาน
ด้านธย รกพป
หลักทรัอฬ์ 

ส่ทนนาน
ทาณพชธน

กพป 

 
ส่ทนใ้า

หลักทรัอฬ์ 
รทมส่ทน

นาน 

สพนทรัอฬ์ทฟ่
โม่โด้ 

ฝันส่ทน รทม 

       

31 ธันทาใม 2559 4,496 - 1 4,497 2,044 6,541 

31 ธันทาใม 2558 2,091 - 1 2,092 1,918 4,010 

 ำ้ธมรลเกฟ่ฬทกัผเำตภรมพถาสตร์  

 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬด าเนพนธย รกพปญนเำตภรมพถาสตร์เดฟฬท ใมธฝระเทถโทฬ ดันนัน้ราฬโด้และสพนทรัอฬ์ทฟ่แสดนธฬร ่ญน
นผการเนพน ปภนถมธเฝ็นการราฬนานตามเำตภรมพถาสตร์แล้ท 

 ำ้ธมรลเกฟ่ฬทกัผลรกใ้าราฬญหญ่ 

 ญนระหท่านฝฟ สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬโม่มฟราฬโด้ปากลรกใ้าราฬญดทฟ่มฟ
มรลใ่าเท่ากัผหรมธมากกท่าร้ธฬละ 10 ำธนราฬโด้ตามนผการเนพนรทม 

33. เใรมธ่นมมธทานการเนพน 

33.1 นฌฬผาฬการผรพหารใทามเสฟ่ฬน 

 เใรม่ธนมมธทานการเนพนทฟ่ส าใัญำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬตามทฟ่นพฬามธฬร ่ญนมาตรฐานการผัญชฟาผัผทฟ่ 107 “การ
แสดนราฬการและการเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลส าหรัผเใรม่ธนมมธทานการเนพน” ฝระกธผด้ทฬ เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพน
สด เนพนะากญนสถาผันการเนพน เนพนลนทยน ลรกหนฟแ้ละเป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ ลรกหนฟแ้ละเป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผเใรม่ธนมมธทาน การเนพนดันกล่าท และมฟ
นฌฬผาฬญนการผรพหารใทามเสฟ่ฬนดันนฟ ้

ใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพต 

 ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพตทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า เนพนะากญนสถาผันการเนพนและเนพนลนทยนญนตราสารหนฟ ้เฝ็นต้น ะ่าฬผรพหารใทผใยมใทามเสฟ่ฬนนฟ้
ฌดฬการก าหนดญห้มฟนฌฬผาฬและทพธฟการญนการใทผใยมสพนเชม่ธทฟ่เหมาะสม และการะากและ การลนทยนญนตราสารหนฟำ้ธน
สถาผันการเนพนทฟ่น่าเชม่ธถมธ ดันนัน้ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปภนโม่ใาดท่าปะโด้รัผใทามเสฟฬหาฬทฟ่เฝ็นสาระส าใัญปาก
ใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพต นธกปากนฟ ้การญห้สพนเชม่ธำธนผรพษัทฯ โม่มฟการกระปย กตัทเนม่ธนปากผรพษัทฯ มฟฐานำธนลรกใ้าทฟ่
หลากหลาฬและมฟธฬร ่ป านทนมากราฬ  



 

ป านทนเนพนสรนสยดทฟ่ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬธาปต้ธนสรญเสฟฬปากใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพตมฟดันนฟ ้

(หน่ทฬ: ผาท) 
 นผการเนพนรทม นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม
2559 

31 ธันทาใม
2558 

31 ธันทาใม
2559 

31 ธันทาใม
2558 

สพนทรัอฬท์านการเนพน     
ราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด - เนพนะากและ     
   ตั๋ทเนพนทฟ่มฟธาฬย โม่เกพนกท่า 3 เดมธนญนนาม     
   ผรพษัทฯ  ผรพษัทฬ่ธฬและเอม่ธลรกใ้าและอนักนาน 1,499,176,472 1,324,682,941 1,484,144,292 1,311,610,144 
เนพนะากญนสถาผันการเนพน - เนพนะากและ     
   ตั๋ทเนพนทฟ่มฟธาฬยมากกท่า 3 เดมธนแต่โม่เกพน     
   1 ฝฟ ญนนามผรพษัทฯ  เอม่ธลรกใ้า 2,601,258,885 1,701,247,839 2,601,258,885 1,701,247,839 
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ 263,020,018 503,066,359 263,020,018 503,066,359 
ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญา     
   ซม้ธำาฬล่ทนหน้า – สยทธพ 4,452,785,333 2,033,956,628 4,452,785,333 2,033,956,628 
สพนทรัอฬ์ธม่น     
   ดธกเผฟฬ้ใ้านรัผ 14,402,290 5,770,868 14,402,290 5,770,868 
   เนพนมัดป า 19,578,671 20,119,782 19,578,671 20,119,782 
   ราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมใ้านรผั - สยทธพ 2,663,857 3,180,922 2,663,857 3,180,922 
   เนพนญห้กร้ฬมมแก่อนักนาน 1,504,875 1,422,274 1,501,876 1,422,274 
   ลรกหนฟธ้ม่น - กพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน - 2,618,862 4,268,455 5,638,934 

ใทามเสฟ่ฬนปากธัตราดธกเผฟฬ้ 

ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟใทามเสฟ่ฬนปากธัตราดธกเผฟ้ฬทฟ่ส าใัญธันเกฟ่ฬทเนม่ธนกัผเนพนะากญนสถาผันการเนพน       
เนพนลนทยนญนตราสารหนฟ ้ลรกหนฟ้ส านักหักผัญชฟ ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า เป้าหนฟส้ านัก
หักผัญชฟ เป้าหนฟ้ธย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ธฬ่านโรกฎตาม เนม่ธนปากสพนทรัอฬ์และหนฟ้สพน
ทานการเนพนส่ทนญหญ่มฟธัตราดธกเผฟฬ้ทฟ่ฝรัผำภ้นลนตามธัตราตลาด หรมธมฟธัตราดธกเผฟฬ้ในทฟ่ซภ่นญกล้เใฟฬนกัผธัตรา
ตลาดญนฝัปปย ผัน ใทามเสฟ่ฬนปากธัตราดธกเผฟฬ้ำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปภนธฬร ่ญนระดัผต า่  



 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 สพนทรัอฬ์และหนฟส้พนทานการเนพนทฟ่ส าใัญสามารถปัดตามฝระเภทธัตรา
ดธกเผฟฬ้ และส าหรัผสพนทรัอฬ์และหนฟส้พนทานการเนพนทฟ่มฟธัตราดธกเผฟฬ้ในทฟ่สามารถแฬกตามทันทฟ่ใรผก าหนด หรมธ ทันทฟ่
มฟการก าหนดธัตราดธกเผฟฬ้ญหม่ (หากทันทฟ่มฟการก าหนดธัตราดธกเผฟฬ้ญหม่ถภนก่ธน) โด้ดันนฟ ้ 

 (หน่ทฬ: ล้านผาท) 
 นบการเนผนรทม 

 31 ธันทาใม 2559 

 ฬธดในเหลฟธขธนเใรฟ่ธนมฟธทานการเนผนสภทธผ  

  มฝธัตราดธกเบฝ้ฬในทฝ่     

 มฝธัตรา          ระฬะเทลาการก าหนดธัตราดธกเบฝ้ฬ    ธัตราดธกเบฝ้ฬ                    

 ดธกเบฝ้ฬ ญหม่หรฟธทันใรบก าหนด    (ร้ธฬละต่ธปฝ ) 

 ปรับขพ้นลนตาม เมฟ่ธททน น้ธฬกท่า  ลมกหนฝ้ด้ธฬ โม่มฝ  ธัตรา ธัตรา 

 ธัตราตลาด ถาม 1 ปฝ 1 - 5 ปฝ ใภณภาอ ดธกเบฝ้ฬ รทม ลธฬตัท ในทฝ่ 

สผนทรัอฬ์ทางการเงผน           

เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด 510 - - - - 196 706 0.125 - 1.290 - 

ลมกหนฝ้ส านักหักบัญชฝ  - - - - - 263 263 - - 

ลมกหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ ์                     

และสัญญาซฟ้ธขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ 1,343 16 - - - 3,094 4,453 6.00 5.25 

สผนทรัอฬ์ตราสารธนภอันธ ์ - - - - - 2 2 - - 

เนผนลนทภน - สภทธผ - - - - - 519 519 - - 

หนฝ้สผนทางการเงผน           

เจ้าหนฝ้ส านักหักบัญชฝ - - - - - 1,477 1,477 - - 

เจ้าหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ์และ          

   สัญญาซฟ้ธขาฬล่ทนหน้า - 16 - - - 2,098 2,114 0.80 3.25 

หนฝ้สผนตราสารธนภอันธ ์ - - - - - 36 36 - - 

 



 

(หน่ทฬ: ล้านผาท) 
 นผการเนพนรทม 

 31 ธันทาใม 2558 

 ฬธดในเหลมธำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนสยทธพ  
  มฟธัตราดธกเผฟฬ้ในทฟ่     
 มฟธัตรา          ระฬะเทลาการก าหนดธัตราดธกเผฟฬ้    ธัตราดธกเผฟฬ้                    
 ดธกเผฟฬ้ ญหม่หรมธทันใรผก าหนด    (ร้ธฬละต่ธฝฟ ) 

 ฝรัผำภ้นลนตาม เมม่ธททน น้ธฬกท่า  ลรกหนฟด้้ธฬ โม่มฟ  ธัตรา ธตัรา 
 ธัตราตลาด ถาม 1 ฝฟ  1 - 5 ฝฟ  ใยณภาอ ดธกเผฟฬ้ รทม ลธฬตัท ในทฟ่ 

สพนทรัอฬท์านการเนพน           

เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด 274 - - - - 110 384 0.125 - 0.375 - 

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ  - - - - - 503 503 - - 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์          

และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ 1,237 10 - - 1 786 2,034 6.25 5.25 

เนพนลนทยน - สยทธพ - - - - - 446 446 - - 

หนฟส้พนทานการเนพน           

เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ - - - - - 185 185 - - 

เป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และ          

   สัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - 27 - - - 1,163 1,190 0.80 3.25 

 

(หน่ทฬ: ล้านผาท) 
 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 

 ฬธดในเหลมธำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนสยทธพ  
  มฟธัตราดธกเผฟฬ้ในทฟ่     
 มฟธัตรา          ระฬะเทลาการก าหนดธัตราดธกเผฟฬ้    ธัตราดธกเผฟฬ้                    
 ดธกเผฟฬ้ ญหม่หรมธทันใรผก าหนด    (ร้ธฬละต่ธฝฟ ) 

 ฝรัผำภ้นลนตาม เมม่ธททน น้ธฬกท่า  ลรกหนฟด้้ธฬ โม่มฟ  ธัตรา ธัตรา 
 ธัตราตลาด ถาม 1 ฝฟ  1 - 5 ฝฟ ใยณภาอ ดธกเผฟฬ้ รทม ลธฬตัท ในทฟ่ 

สพนทรัอฬท์านการเนพน           

เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด 510 - - - - 181 691 0.125 - 1.290 - 

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ  - - - - - 263 263 - - 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์          

และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ 1,343 16 - - - 3,094 4,453 6.00 5.25 

สพนทรัอฬ์ตราสารธนยอันธ์ - - - - - 2 2 - - 

เนพนลนทยน – สยทธพ - - - - - 519 519 - - 

หนฟส้พนทานการเนพน           

เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ - - - - - 1,477 1,477 - - 

เป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และ          

   สัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - 16 - - - 2,098 2,114 0.80 3.25 

หนฟส้พนตราสารธนยอันธ์ - - - - - 36 36 - - 

 
 
 
 
 
 



 

(หน่ทฬ: ล้านผาท) 
 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2558 

 ฬธดในเหลมธำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนสยทธพ  
  มฟธัตราดธกเผฟฬ้ในทฟ่     
 มฟธัตรา          ระฬะเทลาการก าหนดธัตราดธกเผฟฬ้    ธัตราดธกเผฟฬ้                    
 ดธกเผฟฬ้ ญหม่หรมธทันใรผก าหนด    (ร้ธฬละต่ธฝฟ ) 

 ฝรัผำภ้นลนตาม เมม่ธททน น้ธฬกท่า  ลรกหนฟด้้ธฬ โม่มฟ  ธัตรา ธัตรา 
 ธัตราตลาด ถาม 1 ฝฟ  1 - 5 ฝฟ ใยณภาอ ดธกเผฟฬ้ รทม ลธฬตัท ในทฟ่ 

สพนทรัอฬท์านการเนพน           

เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด 274 - - - - 97 371 0.125 - 0.375 - 

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ  - - - - - 503 503 - - 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์          

และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ 1,237 10 - - 1 786 2,034 6.25 5.25 

เนพนลนทยน - สยทธพ - - - - - 446 446 - - 

หนฟส้พนทานการเนพน           

เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ - - - - - 185 185 - - 

เป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และ          

   สัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - 27 - - - 1,163 1,190 0.80 3.25 

 
 

ใทามเสฟฬ่นดา้นสภาอใล่ธน 

ใทามเสฟ่ฬนด้านสภาอใล่ธน ใมธ ใทามเสฟ่ฬนทฟ่ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬธาปโด้รัผใทามเสฟฬหาฬธันสมผเนม่ธนมาปากทฟ่ผรพษัทฯ 
และผรพษัทฬ่ธฬโม่สามารถเฝลฟ่ฬนสพนทรัอฬ์เฝ็นเนพนสดและหรมธโม่สามารถปัดหาเนพนทยนโด้เอฟฬนอธตามใทามต้ธนการและ
ทันต่ธเทลาทฟ่ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะต้ธนน าโฝชําระภาระฯรกอันโด้เมม่ธใรผก าหนด 

ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟนฌฬผาฬญนการผรพหารใทามเสฟ่ฬนด้านสภาอใล่ธน ฌดฬปัดญห้มฟการตพดตามและทานแฯนเกฟ่ฬทกัผ
กระแสเนพนสด รทมทัน้ปัดหาทนเนพนสพนเชม่ธปากสถาผันการเนพนเอม่ธญห้เอฟฬนอธต่ธการด าเนพนธย รกพปำธนผรพษัทฯ และผรพษัท
ฬ่ธฬ 



 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ระฬะเทลาในเหลมธำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนนัผปากทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนาน มฟ
ดันนฟ ้

 (หน่ทฬ: ล้านผาท) 
 

 นผการเนพนรทม 

 31 ธันทาใม 2559 

     ลรกหนฟ ้  

 เมม่ธททนถาม ภาฬญน 1 ฝฟ 1 - 5 ฝฟ โม่มฟก าหนด ด้ธฬใยณภาอ รทม 

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน       

เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด 706 - - - - 706 

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ  - 263 - - - 263 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ 16 3,086 - 1,351 - 4,453 

สพนทรัอฬ์ตราสารธนยอันธ์ - 2 - - - 2 

เนพนลนทยน - สยทธพ - - - 519 - 519 

หนฟส้พนทานการเนพน       

เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ - 1,477 - - - 1,477 

เป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า 16 2,098 - - - 2,114 

หนฟส้พนตราสารธนยอันธ ์ - 36 - - - 36 

 

(หน่ทฬ: ล้านผาท) 
 นผการเนพนรทม 

 31 ธันทาใม 2558 

     ลรกหนฟ ้  

 เมม่ธททนถาม ภาฬญน 1 ฝฟ 1 - 5 ฝฟ โม่มฟก าหนด ด้ธฬใยณภาอ รทม 

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน       

เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด 384 - - - - 384 

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ  - 503 - - - 503 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ 10 780 - 1,243 1 2,034 

เนพนลนทยน - สยทธพ - - - 446 - 446 

หนฟส้พนทานการเนพน       

เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ - 185 - - - 185 

เป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า 27 1,163 - - - 1,190 

 



 

 (หน่ทฬ: ล้านผาท) 
 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 

     ลรกหนฟ ้  

 เมม่ธททนถาม ภาฬญน 1 ฝฟ 1 - 5 ฝฟ โม่มฟก าหนด ด้ธฬใยณภาอ รทม 

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน       

เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด 691 - - - - 691 

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ  - 263 - - - 263 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ 16 3,086 - 1,351 - 4,453 

สพนทรัอฬ์ตราสารธนยอันธ ์ - 2 - - - 2 

เนพนลนทยน - สยทธพ - - - 519 - 519 

หนฟส้พนทานการเนพน       

เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ - 1,477 - - - 1,477 

เป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า 16 2,098 - - - 2,114 

หนฟส้พนตราสารธนยอันธ ์ - 36 - - - 36 

 
(หน่ทฬ: ล้านผาท) 

 นผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2558 

     ลรกหนฟ ้  

 เมม่ธททนถาม ภาฬญน 1 ฝฟ 1 - 5 ฝฟ โม่มฟก าหนด ด้ธฬใยณภาอ รทม 

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน       

เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด 371 - - - - 371 

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ  - 503 - - - 503 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ 10 780 - 1,243 1 2,034 

เนพนลนทยน - สยทธพ - - - 446 - 446 

หนฟส้พนทานการเนพน       

เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ - 185 - - - 185 

เป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ำาฬล่ทนหน้า 27 1,163 - - - 1,190 

ใทามเสฟ่ฬนด้านธัตราแลกเฝลฟ่ฬน 

 ผรพษัทฯ มฟใทามเสฟ่ฬนปากธัตราแลกเฝลฟ่ฬนทฟ่ส าใัญธันเกฟ่ฬทเนม่ธนปากการเฝ็นนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ทฟ่              
ปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์ญนต่านฝระเทถและมฟราฬโด้และใ่าญช้ป่าฬทฟ่เฝ็นเนพนตราต่านฝระเทถ  



 

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ มฟฬธดในเหลมธทฟ่มฟสาระส าใัญำธนสพนทรัอฬ์และหนฟส้พนทานการ
เนพนทฟ่เฝ็นสกยลเนพนตราต่านฝระเทถดันนฟ ้

(หน่ทฬ: ล้านหน่ทฬ) 

 สพนทรัอฬ์ทานการเนพน หนฟส้พนทานการเนพน ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนเาลฟฬ่ 

สกยลเนพน 
31 ธันทาใม

2559 
31 ธันทาใม

2558 
31 ธันทาใม

2559 
31 ธันทาใม

2558 
31 ธันทาใม

2559 
31 ธันทาใม

2558 

     
(ผาทต่ธหน่ทฬเนพนตรา

ต่านฝระเทถ) 
ดธนเทฟฬดนาม 61,489 8,423.2 58,325 4,473.4 0.0016 0.0016 
เหรฟฬญบ่ธนกน 0.9 - 0.8 - 4.6637 4.6579 
เหรฟฬญสหรัฐธเมรพกา 4.0 0.1 0.7 - 36.0025 36.0886 
กฟผลาท 225.1 14.1 208.1 - 0.0044 0.0044 
เหรฟฬญสพนใฌฝร ์ 0.1 - 0.1 - 24.8010 25.5195 
เรฟฬลกัมอร ชา 285.4 108.3 437.7 106.6 0.0089 0.0090 
เฬนญฟ่ฝย่ น 0.3 - 0.3 - 0.3113 0.3028 

 นธกปากนฟ ้ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟสัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้าในเหลมธป านทน 
36 ล้านเหรฟฬญสหรัฐ ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนตามสัญญา 35.79 -36.01 ผาทต่ธเหรฟฬญสหรัฐ ซภ่นปะใรผก าหนดญนฝฟ  
2560 (31 ธันทาใม 2558: โม่มฟ)  

 ใทามเสฟฬ่นดา้นสภาทะตลาด 

 ผรพษัทฯ มฟใทามเสฟ่ฬนด้านสภาทะตลาดทฟ่เกพดปากใทามฯันฯทนำธนราใาหลักทรัอฬ์และราใาำธนตราสาร
ธนยอันธ์ซภ่นธาปปะมฟฯลท าญห้มรลใ่าเนพนลนทยนและมรลใ่าหลักฝระกันำธนลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬ
ล่ทนหน้าลดลนธฬ่านมฟนัฬส าใัญ ธฬ่านโรกฎตาม ผรพษัทฯ โด้ปัดการใทามเสฟ่ฬนด้านสภาทะตลาดญห้ธฬร ่ญนระดัผทฟ่
ฬธมรัผโด้ฌดฬทพเใราะห์ใทามเสฟ่ฬนด้านตลาดญนธย รกรรมต่าน ๆ ำธนผรพษัทฯ  ก าหนดนฌฬผาฬญนการผรพหารใทาม
เสฟ่ฬนทฟ่เหมาะสม และมฟการใทผใยมใทามเสฟ่ฬนญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬ 

34. การทัดมรลใ่าฬยตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพน 

 มรลใ่าฬยตพธรรม หมาฬถภน ราใาทฟ่ใาดท่าปะโด้รัผปากการำาฬสพนทรัอฬ์หรมธเฝ็นราใาทฟ่ปะต้ธนป่าฬเอม่ธฌธนหนฟส้พนญห้
ฯร ้ธม่นฌดฬราฬการดันกล่าทเฝ็นราฬการทฟ่เกพดำภ้นญนสภาอฝกตพระหท่านฯร ้ซม้ธและฯร ้ำาฬ (ฯร ้ร่ทมญนตลาด) ณ ทันทฟ่ทัด
มรลใ่า ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬญช้ราใาเสนธซม้ธำาฬญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนญนการทัดมรลใ่าฬยตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์
และหนฟส้พนซภ่นมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนก าหนดญห้ต้ธนทัดมรลใ่าด้ทฬมรลใ่าฬยตพธรรม ฬกเท้นญน
กรณฟทฟ่โม่มฟตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนส าหรัผสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้พนทฟ่มฟลักษณะเดฟฬทกันหรมธโม่สามารถหาราใาเสนธซม้ธ
ำาฬญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนโด้ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะฝระมาณมรลใ่าฬยตพธรรมฌดฬญช้เทในพใการฝระเมพนมรลใ่าทฟ่
เหมาะสมกัผแต่ละสถานการณ์ และอฬาฬามญช้ำ้ธมรลทฟ่สามารถสันเกตโด้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้พนทฟ่ปะทัด
มรลใ่าฬยตพธรรมนัน้ญห้มากทฟ่สยด 



 

 ทพธฟการก าหนดมรลใ่าฬย ตพธรรมำภ้นธฬร ่กัผลักษณะำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพน ญนกรณฟำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนทฟ่มฟ
การซม้ธำาฬญนตลาด มรลใ่าฬยตพธรรมปะก าหนดปากราใาตลาดล่าสยด แต่หากโม่สามารถหาราใาตลาดทฟ่เหมาะสมโด้ 
มรลใ่าฬยตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนปะก าหนดำภ้นฌดฬญช้เกณฑ์การทัดมรลใ่าทฟ่เหมาะสม เช่น การใ านทณมรลใ่า
ฝัปปย ผันำธนกระแสเนพนสด เฝ็นต้น 

 ล าดัผชัน้ำธนมรลใ่าฬย ตพธรรมทฟ่ญช้ทัดมรลใ่าและเฝพ ดเฯฬมรลใ่าฬย ตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์และหนฟ้สพนญนนผการเนพนแผ่น
ธธกเฝ็นสามระดัผตามฝระเภทำธนำ้ธมรลทฟ่น ามาญช้ญนการทัดมรลใ่าฬยตพธรรม ดันนฟ ้

 ระดัผ 1  ญช้ำ้ธมรลราใาเสนธซม้ธำาฬำธนสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้พนธฬ่านเดฟฬทกันญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธน 

 ระดัผ 2 ญช้ำ้ธมรลธม่นทฟ่สามารถสันเกตโด้ำธนสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้พน โม่ท่าปะเฝ็นำ้ธมรลทานตรนหรมธทานธ้ธม 

 ระดัผ 3 ญช้ำ้ธมรลทฟ่โม่สามารถสันเกตโด้ เช่น ำ้ธมรลเกฟ่ฬทกัผกระแสเนพนญนธนาใตทฟ่กพปการฝระมาณำภน้ 

 ทยกทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนาน ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะฝระเมพนใทามป าเฝ็นญนการฌธนราฬการระหท่านล าดัผชัน้
ำธนมรลใ่าฬยตพธรรมส าหรัผสพนทรัอฬ์และหนฟส้พนทฟ่ถมธธฬร ่ ณ ทันสพน้รธผระฬะเทลาราฬนานทฟ่มฟการทัดมรลใ่าฬยตพธรรม
แผผเกพดำภน้ฝระป า 

 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟสพนทรัอฬ์และหนฟ้สพนทานการเนพนทฟ่ทัดมรลใ่าด้ทฬมรลใ่า
ฬยตพธรรมหรมธเฝพ ดเฯฬด้ทฬมรลใ่าฬยตพธรรมแฬกแสดนตามล าดัผชัน้ำธนมรลใ่าฬยตพธรรมโด้ดันนฟ ้

(หน่ทฬ: ล้านผาท) 

 นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ 

 31 ธันทาใม 2559 

 มรลใ่าฬยตพธรรม มรลใ่า 

 ระดัผ 1 ระดัผ 2 ระดัผ 3 รทม ตามผัญชฟ 

สพนทรัอฬท์านการเนพนทฟท่ดัมรลใา่

ดท้ฬมรลใา่ฬยตพธรรม 

  

  

 

สพนทรัอฬ์ตราสารธนยอันธ์      

สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถ

ล่ทนหน้า 

- 2 - 2 2 

เนพนลนทยนเอม่ธใ้า       

หย้นทยน 366 - - 366 366 

หน่ทฬลนทยน - 150 - 150 150 

หนฟส้พนทานการเนพนทฟท่ดัมรลใา่ดท้ฬ                    

มรลใา่ฬยตพธรรม 

     

หนฟส้พนตราสารธนยอันธ์      

สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถ

ล่ทนหน้า 

- 2 - 2 2 

ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ 34 - - 34 34 

 
  



 

(หน่ทฬ: ล้านบาท) 

 นบการเนผนรทมและนบการเนผนเฉอาะกผจการ 

 31 ธันทาใม 2558 

 มมลใ่าฬภตผธรรม มมลใ่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รทม ตามบัญชฝ 

สผนทรัอฬ์ทฝ่วัดมูลค่าด้วฬมูลค่า

ฬุตผธรรม 

  

  

 

เนผนลนทภนเอฟ่ธใ้า       

หภ้นทภน 41 - - 41 41 

หน่ทฬลนทภน - 402 - 402 402 

 

 
 
 

(หน่ทฬ: ล้านบาท) 

 นบการเนผนรทม 

 31 ธันทาใม 2559 

 มมลใ่าฬภตผธรรม มมลใ่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รทม ตามบัญชฝ 

สผนทรัอฬ์ทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ

มูลค่าฬุตผธรรม 

 

     

เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด  705 - - 705 705 

ลมกหนฝ้ส านักหักบัญชฝ                                                  - 263 - 263 263 

ลมกหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ธ

ขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ - 4,453 - 4,453 4,453 

เนผนลนทภนท่ัทโป - สภทธผ - - 3 3 3 

หนฝ้สผนทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ มูลค่า

ฬุตผธรรม      

เจ้าหนฝ้ส านักหักบัญชฝ  - 1,477 - 1,477 1,477 

เจ้าหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ธ

ขาฬล่ทนหน้า  - 2,114 - 2,114 2,114 

 
  



 

(หน่ทฬ: ล้านบาท) 

 นบการเนผนรทม 

 31 ธันทาใม 2558 

 มมลใ่าฬภตผธรรม มมลใ่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รทม ตามบัญชฝ 

สผนทรัอฬ์ทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ

มูลค่าฬุตผธรรม 

 

     

เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด  384 - - 384 384 

ลมกหนฝ้ส านักหักบัญชฝ                                                  - 503 - 503 503 

ลมกหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ธ

ขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ - 2,034 - 2,034 2,034 

เนผนลนทภนท่ัทโป - สภทธผ - - 3 3 3 

หนฝ้สผนทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ มูลค่า

ฬุตผธรรม      

เจ้าหนฝ้ส านักหักบัญชฝ  - 185 - 185 185 

เจ้าหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ธ

ขาฬล่ทนหน้า  - 1,190 - 1,190 1,190 

 
 
 
 

(หน่ทฬ: ล้านบาท) 

 นบการเฉอาะกผจการ 

 31 ธันทาใม 2559 

 มมลใ่าฬภตผธรรม มมลใ่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รทม ตามบัญชฝ 

สผนทรัอฬ์ทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ

มูลค่าฬุตผธรรม      

เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด  691 - - 691 691 

ลมกหนฝ้ส านักหักบัญชฝ                                                  - 263 - 263 263 

ลมกหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ธ

ขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ - 4,453 - 4,453 4,453 

เนผนลนทภนท่ัทโป - สภทธผ - - 3 3 3 

หนฝ้สผนทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬมูลค่า

ฬุตผธรรม      

เจ้าหนฝ้ส านักหักบัญชฝ  - 1,477 - 1,477 1,477 

เจ้าหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ธ

ขาฬล่ทนหน้า  - 2,114 - 2,114 2,114 

  



 

(หน่ทฬ: ล้านบาท) 

 นบการเฉอาะกผจการ 

 31 ธันทาใม 2558 

 มมลใ่าฬภตผธรรม มมลใ่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รทม ตามบัญชฝ 

สผนทรัอฬ์ทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ

มูลค่าฬุตผธรรม      

เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด  371 - - 371 371 

ลมกหนฝ้ส านักหักบัญชฝ                                                  - 503 - 503 503 

ลมกหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ธ

ขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ - 2,034 - 2,034 2,034 

เนผนลนทภนท่ัทโป - สภทธผ - - 3 3 3 

หนฝ้สผนทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬมูลค่า

ฬุตผธรรม      

เจ้าหนฝ้ส านักหักบัญชฝ  - 185 - 185 185 

เจ้าหนฝ้ธภ รกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ธ

ขาฬลท่นหน้า  - 1,190 - 1,190 1,190 

 

ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟการฝระมาณการมรลใ่าฬยตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนตามหลักเกณฑ์ดันนฟ ้

(ก) เนพนลนทยนญนตราสารทยนญนใทามต้ธนการำธนตลาด มรลใ่าฬยตพธรรมญช้ราใาตลาด เนพนลนทยนญนตราสารทยนทฟ่โม่ธฬร ่
ญนใทามต้ธนการำธนตลาด ใ านทณเทฟฬผเใฟฬนมรลใ่าสพนทรัอฬ์สยทธพต่ธหย้นำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ลนทยน ฬกเท้นเนพนลนทยน
ญนหน่ทฬลนทยนทฟ่โม่ญช่หลักทรัอฬ์ปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์แห่น ฝระเทถโทฬมรลใ่าฬยตพธรรมใ านทณฌดฬญช้มรลใ่า
สพนทรัอฬ์สยทธพต่ธหน่ทฬทฟ่ฝระกาถฌดฬฯร ้ปัดการกธนทยน 

(ำ) สพนทรัอฬ์และหนฟส้พนทานการเนพนทฟ่ปะใรผก าหนดญนระฬะเทลาธันสัน้หรมธสพนทรัอฬ์ทานการเนพนทฟ่มฟการใพดดธกเผฟฬ้ญน
ธัตราเทฟฬผเใฟฬนกัผราใาตลาด โด้แก่ เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด ลรกหนฟ้ส านักหักผัญชฟ ลรกหนฟ้ธย รกพป
หลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า. เป้าหนฟ้ส านักหักผัญชฟ และเป้าหนฟ้ธย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬ
ล่ทนหน้า มรลใ่าฬยตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์และหนฟส้พนดันกล่าทฝระมาณฌดฬเทฟฬผเใฟฬนกัผมรลใ่าตามผัญชฟ 

(ใ) มรลใ่าฬยตพธรรมำธนตราสารธนยอันธ์ ใ านทณฌดฬญช้แผผป าลธนตามทฤษฎฟญนการฝระเมพนมรลใ่าซภ่นำ้ธมรลทฟ่น ามาญช้
ญนการฝระเมพนมรลใ่าส่ทนญหญ่เฝ็นำ้ธมรลทฟ่สามารถสันเกตโด้ญนตลาดทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน เช่น ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนทันทฟ และ
ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนล่ทนหน้าำธนเนพนตราต่านฝระเทถ เฝ็นต้น 



 

35. การผรพหารปัดการทยน 

ทัตถยฝระสนใ์ำธนผรพษัทฯ ญนการผรพหารทยนำธนผรพษัทฯ ใมธ การด ารนโท้ซภ่นใทามสามารถญนการด าเนพนนานธฬ่าน
ต่ธเนม่ธน การด ารนโท้ซภ่นฌใรนสร้านทานการเนพนทฟ่เหมาะสมและการด ารนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพญห้เฝ็นโฝตาม
ำ้ธก าหนดำธนส านักนานใณะกรรมการก ากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ 

36. เหตยการณ์ภาฬหลันรธผระฬะเทลาราฬนาน 

เมม่ธทันทฟ่ 21 กยมภาอันธ์ 2560 ทฟ่ฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ  มฟมตพธนยมัตพญห้เสนธป่าฬเนพนฝันฯลปากฯลการ
ด าเนพนนานฝระป าฝฟ  2559 ญนธัตรา 0.13 ผาท ต่ธหย้น ทัน้นฟป้ะน าเสนธต่ธทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นทฟ่ปะมฟำภ้นญนทันทฟ่ 25 
เมษาฬน 2560 เอม่ธอพปารณาธนยมัตพต่ธโฝ 

37. การธนยมัตพนผการเนพน 

 นผการเนพนนฟโ้ด้รัผธนยมัตพญห้ธธกฌดฬใณะกรรมการผรพษัทฯ เมม่ธทันทฟ่ 21 กยมภาอันธ์ 2560 

  


