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วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ฐานธุรกิจของฟินันเซีย ไซรัส  จุดเด่นทางการเงิน  สถานะทางการเงินโดยสังเขป

สารจากประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท   ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจวาณิชธนกิจ  ธุรกิจอื่นๆ    ธุรกิจลงทุน  

นโยบายจ่ายเงินปัญผล บริษัทย่อย บรัษัทร่วม 
และกิจการร่วมการค้า

รานงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงิน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของ ฟินันเซีย ไซรัส

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงาน

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2559รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยความเสี่ยง

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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เรามุ่งมัน่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชัน้น�าที่มีช่ือเสียงในประเทศ ให้บริการเข้า
ถึงลูกค้าบุคคล การให้ค�าแนะน�า การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทน

ที่ดีแก่ลูกค้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และงานบริการให้ครบวงจรส�าหรับลูกค้า ยึดมัน่
จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาลที่ดี พัฒนาบุคลากรเพื่อมอบบริการที่ดีเลิศ อีกทัง้
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิง่

เรามุ่งเน้นการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีเครือข่ายและความเช่ียวชาญด้าน
การลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง 6 ประเทศ หรือ
กลุ่ม GMS (Greater Mekong Sub-region)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

Full 
Services 

Product 
Innovative 

Corporate
Governance

Specialist In
Greater Mekong

มุง่มัน่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ช้ันน�าท่ีมีช่ือเสียงในประเทศ

และมีเครือข่ายพร้อมทัง้ความเช่ียวชาญ

ด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค

วิสัยทัศน์ & พันธกิจำ & ค่านิยมองค์กร
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ทวีปยุโรป 15 ประเทศ

ทวีปอเมริกาเหนือ
1 ประเทศ

ประเทศไทย 

17 จังหวัด 

34 สาขา 514 IC
- บริษัทฯ มีส�านักงานสาขาจ�านวน 34 แห่ง แบ่งเปน็ กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 21 สาขา และต่างจังหวัด 13 สาขา 

 - มีผู้แนะน�าการลงทุน (Investment Consultant) จ�านวน 514 คน
 - บริการซ้ือขายหลักทรัพย์ 24 ประเทศ 33 ตลาดทั่วโลก

ทวีปยุโรป

- เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม
- โปตุเกส  - ฝรั่งเศส
- เยอรมัน - สหราชอาณาจักร
- อิตาลี  - เดนมาร์ก
- ฟินแลนด์ - สวีเดน 
- นอร์เวย์ - สเปน
- สวิตเซอร์แลนด์ - โปแลนด์
- ออสเตรีย
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ทวีปเอเชีย 6 ประเทศ

ทวีปออสเตรเลีย
1 ประเทศ

ทวีปอเมริกาเหนือ

- สหรัฐอเมริกา

ทวีปเอเชีย

- ฮ่องกง
- สิงคโปร์
- ญี่ปุ่น
- กัมพูชา
- ลาว
- เวียดนาม

ทวีปออสเตรเลีย

- ออสเตรเลีย

ฐานธุรกิจำของ ฟินันเซีย ไซรัส
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จำุดเด่นทางการเงิน

หมายเหตุ:  1. งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2. จ่ายเงนิปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงนิสด; (1) จา่ยเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ ในอตัรา 5.64 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุน้ใหม่ 
     หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.28 บาทต่อหุ้น (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0315208826 บาท

2557

1,841

230

4,138

1,942

2,196

322

12.39

7.37

11.04

0.88

0.44

3.99

0.312

35.52

1.60

550,055,813

-

550,055,032

550,055,032

รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

หนีส้ินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

กิจกรรมด�าเนินงาน

อัตราก�าไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทน

จากส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น1

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

จ�านวนหุ้นสามัญจดทะเบียน

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน

จ�านวนหุ้นสามัญช� าระแล้ว

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

งบการเงินรวม

(ล้านบาท)

ความสามารถ

ในการท�าก�าไร

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สิน

ต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น 

(เท่า)

ข้อมูลต่อหุ้น

(บาท)

ทุนเรือนหุ้น

2558

1,679

138

4,010

1,664

2,346

(474)

8.07

4.53

6.07

0.71

0.30

4.03

0.17

38.37

1.60

581,403,025

-

581,403,025

550,221,699

2559

1,856

231

6,541

4,039

2,502

417

12.24

5.83

9.54

1.61

0.46

4.30

0.13

46.51

1.60

581,403,025

-

581,403,025

581,403,025
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ก�าไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 728
ส�ารองตามกฎหมาย (13)
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2559 231
เงินปันผลจ่าย (2) (75)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 871

หมายเหตุ
(1) กระแสเงินสดจ่ายใช้ไปส�าหรับกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 77 ลบ. ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจ่าย จ�านวน 75 ลบ.
(2) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ในเดือน  พฤษภาคม 2559 จ�านวน 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 75 ลบ.
(3) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้น 2,419 ลบ. ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 2,304 ลบ.

สถานะทางการเงินโดยสังเขป
งบกระแสเงินสดรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 417
เงินสดสุทธิใช้ไปส�าหรับกิจกรรมลงทุน    (18)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (1) (77)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 322

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 384
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 706        

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้ 1,856
ค่าใช้จ่ายรวม 1,548
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 308
ภาษีเงินได้ 76
ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงินที่เป็น

เงินตราต่างประเทศ (0.01)

ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 231

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       706
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (3) 4,453
สินทรัพย์อื่น  1,382

รวมสินทรัพย์ 6,541
หนี้สิน 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 2,114
หนี้สินอื่น 1,925
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง 1,631
ก�าไรสะสม (สุทธิ) 871
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.4

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,541

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       384
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 2,034
สินทรัพย์อื่น 1,592

รวมสินทรัพย์ 4,010
หนี้สิน 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 1,190
หนี้สินอื่น 474
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง    1,618
ก�าไรสะสม (สุทธิ)    728
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.3

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,010
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น,

ปี 2559 นับเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญยิ่ง 
ปวงชนชาวไทยทัง้ประเทศต่างเศร้าโศกเสียใจ
ตอ่การสูญเสยีพระมหากษตัริย์อนัเป็นที่รกัยิ่ง
ของเรา ในขณะที่การเมืองโลก ไม่ว่าจะเป็น
ผลการลงประชามติของอังกฤษเพื่อแยกตัว
ออกจากสหภาพยุโรปหรือผลการเลือกตั้ง
ในสหรัฐอเมริกา ต่างเพ่ิมความไม่แน่นอนให้
กับตลาด

นอกจากเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว 
ปีที่ผา่นมายงัมคีวามส�าคญัอยา่งยิ่งตอ่ฟินนั
เซีย ไซรสัฯ เราไดท้�าการคน้คว้าอยา่งตอ่เนื่อง 
เพื่อหาหนทางในการน�าพาบริษัทฯ เข้าสู่แนว
หน้าแห่งยุคสมัยของเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Fintech) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ตา่ง ๆ  จากแนวความคดิดงักลา่ว บรษิทัฯ ได้
ตดัสนิใจครัง้ส�าคญัในการลงทนุร่วมกบับรษิทั
หลักทรัพย์ช้ันน�าในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับการซ้ือขายออนไลน์ 
อันประกอบไปด้วยเทคโนโลยีสุดล�้าน�าสมัย
ส�าหรับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 
การลงทุนดังกล่าวถือเ ป็นก้าวย่างครั้ง
ส�าคัญ ในความพยายามที่จะปรับรูปแบบ
การท�าธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมทัง้ของตลาดและลกูคา้ที่ก�าลังแปร
เปลี่ยนไป

ในปี 2559 เราสามารถรักษาส่วนแบ่ง
การตลาด รวมถึงอันดับของบริษัทฯ ใน
ธุรกิจซ้ือขายหลักทรัพย์ พร้อมไปกับการ
รุกคืบเข้าสู่ธุรกิจส�าคัญอื่น ๆ เช่น ธุรกิจใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกิจส�าหรับ
ผู้ลงทุนสถาบัน ในขณะที่ธุรกิจวาณิชธนกิจ

ของบริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการดีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเราได้เป็นผูน้�าในการจดัจ�าหนา่ย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO)  
5 หลักทรัพย์ ตลอดทั้งปีบริษัทฯ ได้ออก
มาตรการในการลดต้นทุน อันมีผลให้ค่าใช้
จา่ยในการปฏิบติัการและบุคลากรลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญ

การลงทุนในบริษัทย่อยมีผลการด�าเนิน
งานที่หลากหลาย กล่าวคือ SBI Thai Online 
Securities มีผลการด�าเนินงานที่ต�่ ากว่า
เป้าหมาย ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมามีผลขาดทุน 
ในขณะที่ SBI Royal Securities Cambodia 
มีก�าไรอย่างงดงามจากความส�าเร็จจากงาน
วาณิชธนกิจ

เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น 67.97% ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และเพิ่ มขึ้น 64.61% ในงบการเงินรวม 
คดิเป็นผลตอบแทนของสว่นผูถ้อืหุน้ในงบการ
เงินเฉพาะกิจการ 9.54% และ 6.07% ในงบ
การเงินรวม

ในท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานและผู้มี
อุปการะคุณทุกท่าน บริษัทฯ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าปี 2560 นี้จะเป็นอีกปีทองหลังจากการ
ปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
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สารจำากประธานกรรมการ

ชชัวาลย์ เจียรวนนท์
 ประธานกรรมการ
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1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

2. นายวราห์ สุจริตกุล   
รองประธานกรรมการ

3. นายช่วงชัย นะวงศ์   
กรรมการ

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการ 

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการ 

6. นายสม พิศาลโสภณ
กรรมการ 

7. พลต�ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

123 5 7 946 8
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นายช่วงชัย นะวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางจารีรัตน์ เฟ่ืองฟูสกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นางวิมล หล่อวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

ผู้บริหารกลาง

ลักษณะการประกอบธุรกิจำ
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ

วาณิชธนกิจ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ธุรกิจตัวแทน
สนับสนุนการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

โครงสร้างรายได้ ปี 2559

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2557 – 2559 จ�าได้แนกได้ดังนี้

ประเภทรายได้

ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ก�าไรจากเงินลงทุน
ก�าไรจากตราสารอนุพันธ์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท

รว่มและการรว่มคา้ตามวธิส่ีวนไดเ้สยี
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้

2557 2558 2559
ล้านบาท

1,473
141
100

(0.04)

(13)
74
56
10

1,841

ล้านบาท
1,415
63
96
5

(29)
65
58
8

1,679

ล้านบาท
 1,443 

121    
131
42

(34)
56
77
20

1,856

ร้อยละ
80.00
7.66
5.44

(0.00)

(0.71)
4.04
3.05
0.53

100.00

ร้อยละ
84.25
3.73
5.69
0.30

(1.75)
3.87
3.45
0.45

100.00

ร้อยละ
77.78
6.52
7.06
2.27

(1.86)
3.00
4.16
1.06

100.00
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นายช่วงชยั นะวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจำหลักทรัพย์

ความแข็งแกร่งของ FSS ไม่ได้ถูกสะท้อน
มูลค่าออกมาแต่เพียง Market Share แต่คือ
ความร่วมมือกันของเราทุกคนใน FSS ซ่ึงเป็น
รากฐานในการสร้างความเจริญเติบโตในอนาคต 
โดยใช้ทรัพยากรบุคคลอันมีค่าเหล่านี้สนับสนุน
การสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ และขยายธุรกิจไปยัง
ตลาดใหม่ๆ ต่อไป 
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ทีมผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจำหลักทรัพย์

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
 กรรมการบริหาร

3. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 
 กรรมการบริหาร

4. นายชัยพร ธรรมพีร 
 กรรมการบริหาร

5. นายโพธร เช่ือมวราศาสตร์
 กรรมการบริหาร

6. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
 กรรมการบริหาร

7.  นางวิไล พงศ์ปรีชา 
 กรรมการบริหาร

8. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
 กรรมการบริหาร

9. นายสุพัตร์ อภิรติมัย
 กรรมการบริหาร

10. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
 กรรมการบริหาร

11. นางนุสรา รุ่นเจริญ
 กรรมการบริหาร

1

2 35

7

9 468 10

11
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ภาวะอุตสาหกรรม
ณ สิ้นปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ระดับ 

1,542.94 จุด เพิ่มขึน้ 19.79% YoY โดยมีมูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์ตามราคาของตลาด SET อยู่ที่ 15.08 ล้านล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ 22.77% YoY และส่วนของ mai อยู่ที่ 4.25 แสนล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 31.50% YoY อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ 
mai อยู่ที่ 3.04% และ 1.24% ตามล�าดับ

ขณะท่ีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai 
ในปี 2559 อยู่ที่ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.13% จากปีก่อน
หน้า โดยได้รับปัจจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส�าหรับปัจจัย
ในประเทศ อาทิเช่น การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในไทยซ่ึง
สะท้อนภาพการเลือกตัง้ที่ชดัเจนขึน้ ท�าให้กระแสเงินทุนจากต่าง
ชาติไหลเข้ามาอีกระลอกใหญ่ และปัจจัยต่างประเทศ อาทิเช่น การ
ท�านโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่น การ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ของธนาคารกลางยุโรป 
การสง่สญัญาณขึน้ดอกเบีย้ช้าลงของธนาคารกลางสหรฐัฯ รวม
ถึงผลประชามติของอังกฤษเพื่อออกจากสหภาพยุโรป เป็นต้น

ทัง้นีใ้นปี 2559 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยเป็นมูลค่า 
7.85 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่มีมูลค่าขายสุทธิอยู่ที่ 

1.55 แสนล้านบาท โดยมีผู้ลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิ ในขณะที่
ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ�านวนลูกค้า
ที่เปิดบัญชีทัง้หมด 1.35 ล้านบัญชี เพิ่มขึน้ 8.9 % จากสิน้ปี 
2558

ค�อธิบายธุรกิจำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ เริ่มให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใน

วันที่ 9 สิงหาคม 2545 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 
24 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการลงทุนของลูกค้า โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีให้ค�าปรกึษาด้านการลงทุนท่ีมีคุณภาพ มีความรู ้ความ
สามารถ พร้อมทัง้ประสบการณ์ และให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์
หลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 
อีกทัง้บริษัทฯ จัดให้มีระบบการซือ้ขายผ่านอินเตอร์เน็ตโดยลูกค้า
สามารถส่งค�าสัง่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตรวจสอบข้อมูลบญัชี ตรวจ
สอบการยืนยันรายการซื้อขายและการช� าระราคาได้ด้วยตนเอง 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีทัง้ลูกค้าบุคคลรายย่อย และลูกค้า
สถาบันทัง้ในและต่างประเทศ

Market Statistics
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หน่วย: บัญชี

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลัก
ทรัพย์จ�านวน 1,355.02 ล้านบาท 
ส่วนของบริษัทฯ 1,355.02 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 73.02 และ 71.56 ของ
รายได้รวม

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีรายได้ ค่านายหน้าซื้อขายหลัก
ทรัพย์จ�านวน 1,333.62 ล้านบาท 
ส่วนของบริษัทฯ 1,333.62 ล้านบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 79.43 และ 77.90 ของ
รายได้รวม

ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีรายได้ ค่านายหน้าซื้อขายหลัก
ทรัพย์จ�านวน 1,388.47 ล้านบาท 
ส่วนของบริษัทฯ 1,388.47 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 75.43 และ 74.76 ของ
รายได้รวม

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เทียบกับรายได้รวม
ของบริษัทฯ ตามงบการเงิน

จำ�นวนลูกค้าที่เปิดบัญชีในตลาด

 -
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ธุรกิจำวาณิชธนกิจำ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา FSS มีความ
มุ่งมั่นที่จะท�าให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของ
งานบริการในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย โดยเราก�าหนด
มาตรฐานในการให้บริการว่า ต้องโดดเด่น
เหนือคู่แข่ง

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการผู้อ�านวยการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดย
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การจัดจ�าหน่าย
หลักทรัพย์และรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ โดย
ทีมงานซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
มีความเช่ียวชาญ อีกทัง้มีความรู้ในด้านตลาดเงินและ

ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการ
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน 
2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุรกิจการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจำวาณิชธนกิจำเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ
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นอกจากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่

ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่น

• การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบง�ากิจการ

• การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน

• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท

• การประเมินมูลค่ากิจการ

• การเข้าท�ารายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่น การเพกิถอนหลกั
ทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน การไดม้าและจ�าหนา่ยไป
ซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าท�า
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จ�านวน 
89.65 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 89.65 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 และ 4.73 
ของรายได้รวม

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จ�านวน 
55.18 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 55.18 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 และ 3.22 
ของรายได้รวม

ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จ�านวน 
125.78 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 125.78 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 และ 6.77 
ของรายได้รวม

โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจำวาณิชธนกิจำตามงบการเงินรวม
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บริษัท ลักษณะการให้บริการ

บมจ. เจตาแบค ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เอแอลที เทเลคอม ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เอกชัยการแพทย์ ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. บางกอกชีทเม็ททัล ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

ตารางแสดงผลงานการจำัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2559

ผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 มีดังนี้

บริษัท ลักษณะการให้บริการ

บมจ. เอกชัยการแพทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก
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บริษัท ลักษณะการให้บริการ

บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. เทคโนเมดิคัล ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. บีซีพีจี ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ซีลิค คอร์พ ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. สหกลอิควิปเมนท์ ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. ออลล่า ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

บมจ. อาม่า มารีน ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)

ซ่ึงนอกจากบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และการจัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ท่ีเสนอขายอีกทางหน่ึงด้วย
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ธุรกิจำอื่น

 ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของ FSS 
มีเอกลักษณ์ที่ชดัเจน โดยเรามุ่งมัน่ท�าตาม
ความต้องการของลูกค้า เพ่ือสร้างความ
มั่งคั่งแก่ลูกค้าในทุกๆวัน ส่งผลให้เราได้รับ
ความไว้วางใจและความเช่ือถือจากลูกค้า
ของเราหลายหมื่นคนทัว่ประเทศ 

นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ
กรรมการผู้อ�านวยการ

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส�านักงาน 
ก.ล.ต. เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้
ประกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วง
หน้า รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็น
สมาชิกประเภทตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

(Thailand Futures Exchange “TFEX”) และ
บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(Thailand Clearing House “TCH”) โดย
บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่  17 
มีนาคม 2551 เป็นต้นมา 

ธุรกิจำซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

ทีมธุรกิจำอื่น

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการผู้อ�านวยการ

2. นายโฆษิต ธรรมธาดา
กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3. นางจารีรัตน์ เฟ่ืองฟูสกุล
   รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

4. นายสุรเชษฐ์ คมไพบูลย์กิจ
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

5. นายโกสินทร์ เจือศิริภักดี
   ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจลงทุนต่างประเทศ

1

2

3

5
4
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แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านตลาดของธุรกิจซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมท่ี
ซ้ือขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เน่ืองจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้
ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง ส�าหรับลูกค้ารายใหม่ของ 
บริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้
ด�าเนินการอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจ ให้เข้าใจถึง
กลยุทธ์การลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ เกิดข้ึนจากการ
ลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการ
ลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้เปิด
บริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่าน
กระดานซ้ือขายรายใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของ Single 
Stock Future โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า จะสามารถรองรับ
ปริมาณธุรกรรมท่ีสูงข้ึน และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่
บริษัทฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นักลงทุนก�าลังให้ความ
สนใจ ท�าให้ภาพรวมของปริมาณการซ้ือขายของตลาด TFEX 
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Future 

ปี 2559 บริษัทฯ มีบัญชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
3,983 บัญชี ปริมาณการซ้ือขายรวมทั้งสิ้น 2,684,907 สัญญา 
รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ 
บริษัทฯ จ�านวน 81.00 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซ้ือ
ขายสัญญาล่วงหน้า

ปี 2558 บริษัทฯ มีบัญชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
4,029 บัญชี ปริมาณการซ้ือขายรวมทั้งสิ้น 2,140,526 สัญญา 
รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ 
บริษัทฯ จ�านวน 72.82 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซ้ือ
ขายสัญญาล่วงหน้า

ปี 2557 บริษัทฯ มีบัญชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
4,064 บัญชี ปริมาณการซ้ือขายรวมทั้งสิ้น 2,284,953 สัญญา 
รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ 
บริษัทฯ จ�านวน 79.92 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซ้ือ
ขายสัญญาล่วงหน้า

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุน
ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซ้ือ / ขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม เป็นบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมท่ี
อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียว

แบบครบวงจรโดยลูกค้าสามารถท�ารายการซ้ือ ขาย และสับ
เปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนฯ พร้อมข้อมูลเชิง
เปรยีบเทยีบ และการน�าเสนอสรุปรายการลงทนุทัง้หมดในรายงาน
ฉบับเดียวซ่ึงท�าให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายส�าหรับ
ลูกค้า ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับบลจ. จ�านวน 19 แห่ง

ปี 2559 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,226.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 มูลค่า 1,181.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.82 
บริษัทฯ ยังคงมีแผนเพ่ิมจ�านวนบลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการให้บริการด้านกองทุน

รวมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวัน
ท่ี 25  สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน 
2553 เป็นต้นมา

9
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บริษัทฯ ท�าหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลัก
ทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ 
หรือให้ยืมหลักทรัพย์ได้สามารถด�าเนินการตามความ
ประสงค์ ธุรกรรมนี้ช่วยพัฒนาให้นักลงทุนมีทางเลือกเพ่ิม
ขึ้นใน

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสภาวะที่ตลาดมี
ความผันผวน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความ
เสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนใหก้บันกัลงทนุ บรษิทัฯ พฒันาการ
ให้บริการธุรกรรมนี้ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สนับสนุน การให้บริการธุรกรรม เพ่ือให้ลูกค้ามีช่องทางใน
การเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดย
สรุปของธุรกรรมมีดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าท�า
การขายชอร์ต ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ขายชอร์ต
ได้เฉพาะหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในดัชนี SET100 และ ETF และการ
ขายชอร์ตสามารถกระท�าผ่านบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิต
บาลานซ์  

2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ เปิดให้บริการ
ระบบ SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL 
ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่าน
ช่องทาง  INTERNET ได้ 

3. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่น�ามาให้ยืม
ยังคงเป็นของผู้ให้ยืม

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์ จ�านวน 2.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.14 ของรายได้รวม

ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์ จ�านวน 0.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.05 ของรายได้รวม

ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์ จ�านวน 1.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.10 ของรายได้รวม

ตราสารหนี้
ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย
ในการให้บริการเป็นตัวแทนและซ้ือขายตราสารหน้ี ให้

บริการแก่นักลงทุนในการซ้ือขายตราสารหนี้
 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกรรมการเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายตราสารหน้ี/หุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทน
นายหนา้ซ้ือขายตราสารหนีใ้นตลาดรองซ่ึงการด�าเนนิธุรกจิ

ตราสารหนี้ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One 

Stop Service)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants 

(DW) ในปี 2559 ในลักษณะเสนอขายผ่านระบบซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) โดยบริษัทฯ ได้ออก

และเสนอขาย DW ทั้งหมดเป็นจ�านวน 105 รุ่น โดยได้รับ

การตอบรับจากผู้ลงทุนดีพอสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับ

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดับ 

BBB+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 

17 ตุลาคม 2559

ทั้งน้ี DW ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ จึงได้จัด

ให้มีการสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงาน และนักลงทุนอย่าง

ต่อเน่ือง อีกทั้งยังมีการจัดท�าบทวิเคราะห์รายสัปดาห์เพื่อ

เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนอีกด้วย

ธุรกิจำลงทุน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพ่ือบัญชีบริษัทฯ 

รับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ มีนโยบาย

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือ

ลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบ

ที่ทางการก�าหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การค้าในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงิน ก�าหนดแนวทาง

หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่

ชัดเจนสอดคล้องกับการก�ากับดูแลตามประกาศท่ีเกี่ยวข้อง

ของส�านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจาก

ก�าไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ

ลงทุน (Investment Committee) ซ่ึงผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ท�าหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์

หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและ

ระยะยาว โดยกระจายความเส่ียงในการลงทุนของบริษัทฯ 

ตามสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม จ�ากัดจ�านวนผลขาดทุน

ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้

แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุน

ของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การแบง่ปันและตอบแทนสิ่งดีๆ สูส่งัคมคอืหนึ่งในปณธิานของบรษิทัฯ โดยเลง็เหน็ถงึการบูรณาการ
พื้นฐานในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้วยดีอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ซ่ึงในปีที่ผ่านมากิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) มีดังนี้

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ฟินันเซีย ไซรัส

โครงการบริจาคปฏิทินเพ่ือผู้พิการทางสายตา

บล. ฟินันเซีย ไซรัส น�าโดยคุณเตือนใจ เจียร
ธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร จัดกิจกรรม CSR ในโครงการบริจาค
ปฏิทินเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยน�าปฏิทินที่

พนักงานร่วมกันบริจาคไปมอบให้แก่  ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคน
ตาบอดแห่งประเทศไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
เพื่อน�าไปท�าเป็น “สมุดอักษรเบรลล์” ให้กับผู้พิการ
ทางสายตาเพื่อใช้ศึกษาความรู้ เมื่ อวันที่  16 
มีนาคม 2559 

โครงการบริจาคกระเป๋าเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการ
ศึกษาให้เยาวชนไทย ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์

บล. ฟินันเซีย ไซรัส น�าโดย คุณเตือนใจ เจียร
ธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร จัดกิจกรรม CSR รับบริจาคกระเป๋าใน
โครงการปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน โดย มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ โดยส่งเสริมให้คนในสังคมให้มีน�้าใจ ส่ง
ต่อน�้าใจ และส่งต่อข้าวของ เพ่ือเปลี่ยนเป็นทุนการ

ศึกษาให้เยาวชนไทย โดยน�ากระเป๋าที่พนักงานร่วม
กันบริจาคทั้งหมดประมาณ 1,000ใบ ไปมอบให้ 
ณ ส�านักงานร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ถนน
ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 

ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมปลูกป่าตอบแทนผืนแผ่น
ดินไทยเพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืน

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นประธานในพิธีโครงการ
ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจ�าปี 
2559 เพ่ือเป็นการตอบแทนผืนแผ่นดินไทยสร้าง
ระบบนิเวศท่ียั่งยืน และรณรงค์เรื่องการลดภาวะ
โลกร้อน ณ โครงการป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ 
จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ฟินันเซีย ไซรัส จัดกิจกรรม บริจาควัสดุ
อะลูมิเนียมเพื่อจัดท�าขาเทียมพระราชทาน

ตัวแทนจาก บล. ฟินันเซีย ไซรัส ส่งมอบ
อะลูมิ เนียมท่ีได้จากการเก็บรวบรวม ภายใต้
โครงการบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท�าขาเทียม

พระราชทาน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก
วัสดุอะลูมิเนียมท่ีใช้แล้วกลับมาท�าอุปกรณ์ขาเทียม
เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจิต
ส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดและ
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ณ มูลนิธิขาเทียม 
ในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีส�านกังาน
กรุงเทพฯ อาคารศรีจุลทรัพย์ ช้ัน 16 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2559

ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพ
ไทย จัดพิธีมอบผ้าห่ม ณ โรงเรียนบ้านซิวา
เดอ จ.แม่ฮ่องสอน

บล. ฟินันเซีย ไซรัส น�าโดย คุณกรธิพัฒน์ 
ปิติอมรเศรษฐ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ 1 ทีม 1 
และคณะ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย โดย 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ส�านักงานพัฒนา
ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธี
มอบผ้าห่มจ�านวน 300 ผืน, อุปกรณ์การกีฬา, 
แทงค์น�้าขนาด 2,000 ลิตร พร้อมทั้งเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซิวาเดอ โดยมี 
พ.อ. พงศธร บุญฟู ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านซิวา
เดอ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 
2559
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซ่ึงจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการ
พจิารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถอืปฎบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส�าคญัอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอสิระ 3 ทา่น
เพื่อก�ากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการ
บนัทกึขอ้มูลทางบัญชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน อยา่งเพยีงพอและทนัเวลา เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการ
ด�าเนินการที่ผิดปกติ ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเช่ือมั่น
ได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง
ในสาระส�าคัญแล้ว

ชชัวาลย์ เจียรวนนท์
 ประธานกรรมการ



 

ราฬนานใณะกรรมการตรทปสธผ 
ธนใ์ฝระกธผำธนใณะกรรมการตรทปสธผ 
ใณะกรรมการตรทปสธผำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน) ฝระกธผด้ทฬกรรมการธพสระ 3 

ท่าน ฌดฬมฟรธนกรรมการฯร ้ปัดการ ะ่าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่าฬก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนาน เฝ็นสมาชพกญนฐานะเลำานยการ
และฯร ้ฝระสานนาน 

 
หน้าทฟ่และใทามรัผฯพดชธผำธนใณะกรรมการตรทปสธผ 
ใณะกรรมการตรทปสธผำธนผรพษัทฯ  โด้รัผการแต่นตัน้ปากใณะกรรมการผรพษัทฯ  ญห้ฝฎพผัตพหน้าทฟ่ญนการสธผ

ทานำ้ธมรลต่านๆ ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผราฬนานทานการเนพน การตรทปสธผภาฬญน และการตรทปสธผฌดฬฯร ้สธผผัญชฟรัผ
ธนยญาต อร้ธมกันนฟ ้ใณะกรรมการตรทปสธผอฬาฬามส่นเสรพมและฯลักดันญห้ผรพษัทฯ  มฟการฝฎพผัตพตามำ้ธอภนฝฎพผัตพทฟ่
ดฟำธนผรพษัทปดทะเผฟฬน เอม่ธญห้ผรพษัทฯ  มฟการก ากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ ตลธดปนญห้การแนะน าญนเรม่ธนระผผใทผใยมภาฬญนทฟ่ดฟ
ต่ธฯร ้ผรพหาร รทมทั้นโด้อร ดใยฬถภนกพปกรรมธม่นๆ ำธนผรพษัทฯ  ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผกฎระเผฟฬผและำ้ธก าหนดำธนตลาด
หลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ 

ใณะกรรมการตรทปสธผโด้อผฝะธฬ่านธพสระกัผะ่าฬผรพหารและฯร ้ตรทปสธผภาฬญนและฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาต
ำธนผรพษัทฯ  เอม่ธทผททนและฝระเมพนฯลเกฟ่ฬทกัผนฌฬผาฬและหลักการทานผัญชฟ แนททานการฝฏพผัตพทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการ
ผัญชฟและการเนพน การใทผใยมภาฬญน และแฯนนานการตรทปสธผ นธกปากนัน้ ใณะกรรมการตรทปสธผฬันโด้ทผททน
และรัผรธนำ้ธมรลราฬนานทานการเนพนส าหรัผทยกๆ สพน้โตรมาสำธนฝฟ  รทมถภนท าการฝระเมพนฯลและน าเสนธำ้ธเสนธแนะต่ธ
ใณะกรรมการผรพษัทฯ  ใณะกรรมการตรทปสธผมฟหน้าทฟ่ญนการท าญห้มัน่ญปท่า ำ้ธผกอร่ธนด้านการใทผใยมภาฬญนต่านๆ 
ปะโด้รัผการแก้โำและฝ้ธนกันธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอและภาฬญนเทลาทฟ่เหมาะสม นธกปากนฟ้ ใณะกรรมการผรพษัทฯ  และ
ใณะกรรมการตรทปสธผโด้ธนยมัตพนฌฬผาฬการท าราฬการและการราฬนานราฬการทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้น 

ะ่าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่าฬก ากัผดรแลกพปการำธนผรพษัทฯ  มฟหน้าทฟ่ฝระเมพนำ้ธผกอร่ธนญนกฎระเผฟฬผำ้ธผันใัผ
ทัน้ภาฬญนและภาฬนธกำธนผรพษัทฯ  ธฬ่านเฝ็นระผผ ราฬนานฯลการตรทปสธผภาฬญนโด้ถรกน าเสนธแก่ใณะกรรมการ
ตรทปสธผธฬ่านสม า่เสมธ 

ะ่าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่าฬก ากัผดรแลฝฏพผัตพนานำธนผรพษัทฯ  ฬันท าหน้าทฟ่เฝ็นฯร ้ธ านทฬใทามสะดทกและเฝ็นฯร ้
ก่ธญห้เกพดการเฝลฟ่ฬนแฝลนญนการฝรัผฝรยนการก ากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ และการฝฏพผัตพตามำธนผรพษัทฯ  ฯ่านทานกระผทนการ
ตรทปสธผภาฬญนการตพดตามฯลภาฬหลันปากการตรทปสธผภาฬญน ซภ่นรทมทัน้การญห้ใ าแนะน าญนการฝ้ธนกันการทยปรพต
ญห้กัผหน่ทฬนานญนผรพษัทฯ  และฬันท านานธฬ่านญกล้ชพดร่ทมกัผะ่าฬทรัอฬากรผย ใใลเอม่ธสนัผสนยนญห้เกพดการฝฏพผัตพตาม
ำ้ธก าหนดและหลักการฝระอฤตพฝฏพผัตพำธนผรพษัทฯ  และฬันช่ทฬส่นเสรพมการก ากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟำธนผรพษัทฯ ญนภาอรทม 

 
การฝฏพผัตพหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการตรทปสธผญนฝฟ ทฟ่ฯ่านมา 
ญนฝฟ  2559 ใณะกรรมการตรทปสธผโด้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ต่านๆ ดันต่ธโฝนฟ ้
1. ธนยมัตพนผการเนพนราฬโตรมาส สธผทานนผการเนพนฝระป าฝฟ  ท าการฝระเมพนและญห้ใ าแนะน ากัผใณะกรรมการ
ผรพษัทฯ  
2. อพปารณาการฝรัผฝรยนการตรทปสธผภาฬญนำธนผรพษัทฯ  ญห้สธดใล้ธนกัผการำฬาฬตัทำธนธย รกพป และน าเสนธ
ต่ธใณะกรรมการผรพษัทฯ  เอม่ธธนยมัตพ 
3. อพปารณาและธนยมัตพแฯนการตรทปสธผภาฬญนำธนผรพษัทฯ  รทมทัน้อพปารณาฯลำธนการตรทปสธผภาฬญน
และการแก้โำฝรัผฝรยน 
 



 

ทัน้นฟ ้ปากการฝฏพผัตพหน้าทฟ่ดันกล่าท ใณะกรรมการตรทปสธผมฟใทามเหฎน ซภ่นสามารถสรยฝโด้ดันนฟ ้
1. ราฬนานทานการเนพนญนฝฟ  2559 มฟใทามถรกต้ธน ใรผถ้ทน เฝ็นทฟ่เชม่ธถมธโด้ 
2. ผรพษัทฯ  โด้ฝฏพผัตพตามกฎหมาฬท่าด้ทฬหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ ำ้ธก าหนดำธนตลาดหลักทรัอฬ์ และ
กฎหมาฬทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน 
3. ะ่าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่าฬก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนานำธนผรพษัทฯ  โด้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ธฬ่านเหมาะสมและมฟ
ฝระสพทธพภาอ 
4. ฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาต ซภ่นโด้แก่ ผรพษัท ส านักนาน ธฟทาฬ ป ากัด โด้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ธฬ่านเหมาะสม 
5. ราฬการทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ทฟ่เกพดำภ้นญนฝฟ  2559 มฟใทามสมเหตยสมฯลและเฝ็นโฝเอม่ธฝระฌฬชน์
สรนสยดำธนผรพษัทฯ  
6. ญนฝฟ  2559 ใณะกรรมการตรทปสธผมฟการฝระชย มทั้นสพ ้น 12 ใรัน้ ฌดฬเฝ็นการทผททนและสธผทานำ้ธมรล
ราฬนานทานการเนพนำธนผรพษัทฯ  ซภ่นโด้รัผการรัผรธนฌดฬฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาตรทมทัน้อพปารณาฯลำธนการ
ตรทปสธผภาฬญนและการด าเนพนการแก้โำฝรัผฝรยนำธนผรพษัทฯ  ราฬละเธฟฬดการเำ้าร่ทมฝระชยมำธนใณะกรรมการ
ตรทปสธผมฟดันนฟ ้
 

ชม่ธ-นามสกยล    การเำ้าร่ทมฝระชย ม * การฝระชย มทัน้หมด(ใรัน้) ฝฟ  

1. อล.ต.ท. ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ    12/12 

2. นาฬโอผรลฬ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร    12/12 

3. นาฬกพตตพถกัดพ์ เผญปฤทธพ์     12/12 

 
7. ใณะกรรมการตรทปสธผโด้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ตามทฟ่โด้รัผธนยมัตพปากใณะกรรมการผรพษัทฯ  
 
ใณะกรรมการตรทปสธผโด้เสนธต่ธใณะกรรมการผรพษัทฯ  ญห้แต่นตัน้ผรพษัท ส านักนาน ธฟทาฬ ป ากัด เฝ็น

ฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ  ส าหรัผรธผผัญชฟสพน้สยด 31 ธันทาใม 2560 ซภ่นการแต่นตัน้ฯร ้สธผผัญชฟและใ่าสธผผัญชฟำภ้นธฬร ่
กัผการธนยมัตพำธนฯร ้ถมธหย้นญนการฝระชยมสามัญฝระป าฝฟ ทฟ่ปะมฟำภน้ญนทันทฟ่ 25 เมษาฬน 2560 

 

          
อลต ารทปฌท ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ 
ฝระธานใณะกรรมการตรทปสธผ 
 
 

  



 

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 

  



 

ใทามเหฎนำธนผรพษัทฯ  และใณะกรรมการตรทปสธผเกฟ่ฬทกผัราฬการระหทา่นกนัทฟ่เกพดำภน้ 
ใ่านาฬหน้ารัผ 

ผรพษัทฯ  ญห้ผรพการการเฝ็นนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญห้แก่กรรมการและฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ  ตามฝกตพธย รกพป 

ฌดฬใพดใ่าผรพการญนธัตราใ่านาฬหน้าำัน้ต า่ำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ซภ่นใณะกรรมการตรทปสธผโด้อพปารณาแล้ท

เหฎนท่าเฝ็นราฬการทฟ่สมเหตยสมฯลและฬยตพธรรม 

การญช้ผรพการผธกรัผเฝ็นสมาชพกสม่ธสัญญานดาทเทฟฬม 

ผรพษัทฯ  ญช้ผรพการผธกรัผเฝ็นสมาชพกสม่ธสัญญานดาทเทฟฬมปากผรพษัท ทรร ทพชัน่ส์ กรย ๊ฝ ป ากัด ทัน้ส าหรัผภาฬญน

ส านักนานและญห้ผรพการลรกใ้าทฟ่ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ฌดฬชําระใ่าผรพการเฝ็นราฬเดมธน ซภ่นธัตราใ่าผรพการทฟ่ผรพษัทฯ  

ชําระญห้แก่ ผรพษัท ทรร ทพชัน่ส์ กรย ๊ฝ ป ากัด เฝ็นธัตราเดฟฬทกัผทฟ่ ผรพษัท ทรร ทพชัน่ส์ กรย ๊ฝ ป ากัด ใพดปากลรกใ้าราฬ

ธม่น  ใณะกรรมการตรทปสธผปภนมฟใทามเหฎนท่าราฬการดันกล่าทมฟใทามสมเหตยสมฯล และมฟการใพดราใาทฟ่เฝ็น

ธรรม 

นฌฬผาฬการท าราฬการระหท่านกันญนธนาใต 

ผรพษัทฯ  มฟนฌฬผาฬญนการอพปารณาราฬการระหท่านกันฌดฬใ านภนถภนใทามสมเหตยสมฯลและฯลฝระฌฬชน์ำธนผรพษัทฯ  

ฌดฬส าหรัผราฬการระหท่านกันทฟ่ธาปเกพดำภน้ญนธนาใตนัน้ แผ่นธธกเฝ็น 2 ฝระเภท โด้แก่ ราฬการทฟ่เกพดำภ้นเฝ็นฝกตพ

และต่ธเนม่ธน และราฬการอพเถษทฟ่เกพดำภน้เฝ็นใรัน้ใราท ฌดฬำัน้ตธนการธนยมัตพราฬการระหท่านกันแผ่นโด้เฝ็นดันนฟ ้

1. ราฬการทฟ่เกพดำภน้เฝ็นฝกตพและต่ธเนม่ธน  
เนม่ธนปากราฬการผานราฬการ เช่น ใ่านาฬหน้ารัผ เฝ็นราฬการทฟ่ปะฬันในเกพดำภ้นธฬ่านต่ธเนม่ธนญนธนาใต
เนม่ธนปากเฝ็นราฬการฝกตพธย รกพป ดันนัน้ผรพษัทฯ  ปะก าหนดหลักเกณฑ์และแนททานญนการฝฏพผัตพส าหรัผราฬการ
ดันกล่าท ฌดฬมฟการระผย เนม่ธนโำการด าเนพนการส าหรัผแต่ละราฬการญห้เฝ็นโฝตามเนม่ธนโำการใ้าทัท่โฝ และเฝ็นโฝตาม
ราใาทฟ่ฬยตพธรรม สมเหตยสมฯลและสามารถตรทปสธผโด้ ฌดฬน าเสนธญห้ใณะกรรมการตรทปสธผเฝ็นฯร ้อพปารณา
ธนยมตัพหลักเกณฑ์และแนททานญนการฝฏพผัตพดันกล่าท ทัน้นฟ ้ใณะกรรมการตรทปสธผ ปะอพปารณาตรทปสธผการ
ฝฏพผัตพตามหลักเกณฑ์และญห้ใทามเหฎนถภนใทามสมเหตยสมฯลำธนราฬการทฟ่เกพดำภน้ทยกโตรมาส 
2. ราฬการอพเถษทฟ่เกพดำภน้เฝ็นใรัน้ใราท 

 ะ่าฬผรพหารำธนผรพษัทฯ  ปะปัดญห้ใณะกรรมการตรทปสธผเฝ็นฯร ้ญห้ใทามเหฎนเกฟ่ฬทกัผใทามเหมาะสมำธนราฬการ
ดันกล่าท หากใณะกรรมการตรทปสธผโม่มฟใทามชํานาญญนการอพปารณาราฬการระหท่านกันทฟ่เกพดำภ้น ผรพษัทฯ  
ปะปัดญห้มฟผย ใใลทฟ่มฟใทามรร้ใทามชํานาญอพเถษ เช่น ฯร ้สธผผัญชฟ หรมธฯร ้ฝระเมพนราใาทรัอฬ์สพน หรมธส านักนาน
กฎหมาฬ เฝ็นต้น ทฟ่เฝ็นธพสระปากผรพษัทฯ  และผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นเฝ็นฯร ้ญห้ใทามเหฎนเกฟ่ฬทกัผราฬการ
ระหท่านกันดันกล่าท ใทามเหฎนำธนใณะกรรมการตรทปสธผหรมธผย ใใลทฟ่มฟใทามรร้ใทามชํานาญอพเถษปะถรก
น าโฝญช้ฝระกธผการตัดสพนญปำธนใณะกรรมการหรมธฯร ้ถมธหย้นแล้ทแต่กรณฟ ตามกฎระเผฟฬผทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน 



 

ใ าธธพผาฬและการทพเใราะห์ฐานะการเนพนและฯลการด าเนพนนาน 
1. ภาอรทมำธนการด าเนพนธย รกพปและการเฝลฟ่ฬนแฝลนทฟ่มฟนัฬส าใัญ 

ณ สพน้ฝฟ  2559 ดัชนฟตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ฝพ ดทฟ่ 1,542.94 ปย ด เอพม่ำภน้ 19.79% เมม่ธเฝรฟฬผเทฟฬผกัผสพน้ฝฟ  2558 ฌดฬ
มฟฝัปปัฬกระทผปากภาฬญนฝระเทถ เช่น แนทฌน้มเถรษฐกพปโทฬทฟ่ดฟำภ้นเรม่ธฬๆ ปากการท่ธนเทฟ่ฬททฟ่ฬันำฬาฬตัท และการเร่น
ลนทยนำธนภาใรัฐ ฝระกธผกัผการลนฝระชามตพรัผร่านรัฐธรรมนรญซภ่นสะท้ธนภาอการเลมธกตัน้ทฟ่ชดัเปนำภ้น ำณะทฟ่ฝัปปัฬ
ภาฬนธกฝระเทถ เช่น การท านฌฬผาฬธัตราดธกเผฟฬ้ตพดลผำธนธนาใารกลานญฟ่ฝย่ น การธธกมาตรการกระตย้นเถรษฐกพป
ใรัน้ญหญ่ำธนธนาใารกลานฬย ฌรฝ การส่นสัญญาณำภน้ดธกเผฟฬ้ช้าลนำธนธนาใารกลานสหรัฐฯ  รทมถภนฯลฝระชามตพำธน
ธันกฤษเอม่ธธธกปากสหภาอฬย ฌรฝ ส่นฯลญห้ญนฝฟ  2559 ฯร ้ลนทยนต่านชาตพเฝ็นฯร ้ซม้ธสยทธพด้ทฬมรลใ่า 77,927 ล้านผาท ซภ่น
เฝ็นโฝญนทพถทานเดฟฬทกัผตลาดหย้นธม่นๆญนภรมพภาใ ธาทพ เกาหลฟ โต้หทัน ฮพลพฝฝพ นส์ ธพนฌดนฟเซฟฬ นธกปากนฟ้ ดัชนฟตลาด
หลักทรัอฬ์ฯ  เใลม่ธนโหทญนทพถทานเดฟฬทกัผตลาดหลักทรัอฬ์ธม่นญนภรมพภาใ และญห้ฯลตธผแทนทฟ่ดฟกท่า MSCI Frontier 
markets รทมทัน้ MSCI Emerging market 

ทัน้นฟ ้มรลใ่าซม้ธำาฬเาลฟ่ฬต่ธทันำธน SET และ mai ญนฝฟ  2559 ฝรัผตัทเอพ่มำภ้นมาธฬร ่ทฟ่ 52,526 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 
18.6% ปากฝฟ  2558 ญนส่ทนำธน market capitalization ำธน SET ณ สพน้ฝฟ  2559 ธฬร ่ทฟ่ 15.08 ล้านล้านผาท เอพ่มำภ้น 
22.8% ปากสพน้ฝฟ  2558 ำณะทฟ่ mai ธฬร ่ทฟ่ 425,364 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 31.5% ปากสพน้ฝฟ  2558 ำณะทฟ่ forward P/E 
ำธน SET และ mai ณ สพน้ฝฟ  2559 ธฬร ่ทฟ่ 15.98 และ 26.30 เท่า ตามล าดัผ นธกปากนฟ ้ธัตราเนพนฝันฯลตธผแทนำธน 
SET ฝรัผตัทลดลนเฝ็น 3.04% ำณะทฟ่  mai ฝรัผตัทเอพ่มำภ้นเฝ็น 1.24% ฌดฬหากเฝรฟฬผเทฟฬผกัผสพน้ฝฟ  2558 ดัชนฟ
หลักทรัอฬ์ราฬกลย่มธย ตสาหกรรมฝรัผตัทเอพ่มำภ้นทยกกลย่มธย ตสาหกรรม กลย่มธย ตสาหกรรมทฟ่ฝรัผตัทเอพ่มำภ้นสรนทฟ่สยด โด้แก่ 
กลย่มอลันนานและสาธารณรฝฌภใ กลย่มเกษตรและธย ตสาหกรรมธาหาร และกลย่มสพนใ้าธย ตสาหกรรม ำณะทฟ่กลย่ม
ธย ตสาหกรรมทฟ่ฝรัผตัทเอพม่ำภน้น้ธฬทฟ่สยด โด้แก่ กลย่มธสันหารพมทรัอฬ์ กลย่มสพนใ้าธย ฝฌภใผรพฌภใ และกลย่มเทใฌนฌลฬฟ 

ภาทะการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ ์
ญนฝฟ  2559 ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  มฟมรลใ่าซม้ธำาฬเอพม่ำภน้ปากฝฟก่ธน ฌดฬมรลใ่าซม้ธำาฬรทมำธน SET และ mai ธฬร ่ทฟ่ 

52,526 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 18.6% ปากฝฟ  2558 ำณะทฟ่โตรมาส 4/2559 มรลใ่าซม้ธำาฬเาลฟ่ฬรทมธฬร ่ทฟ่ 55,084 ล้านผาท 
เอพ่มำภ้น 34.2% เมม่ธเทฟฬผกัผโตรมาส 4/2558 เนม่ธนปากฝัปปัฬเชพนผทกปากฯลฝระชย มฌธเฝกญนทันทฟ่ 30 อฤถปพกาฬน 
2559 ทฟ่ธธกมาดฟตามใาดฌดฬสามารถผรรลยำ้ธตกลนเกฟ่ฬทกัผการลดก าลันการฯลพต ส่นฯลญห้ราใาน า้มันดพผญนตลาดฌลก
อย ่นำภน้ รทมทัน้มฟเมฎดเนพนปากกธนทยน LTF/RMF ญนช่ทนท้าฬฝฟ เำ้ามาหนยน 

ด้านสัดส่ทนการลนทยนำธนฯร ้ลนทยนแต่ละฝระเภท อผท่าฯร ้ลนทยนส่ทนผยใใลญนฝระเทถฬันในมฟผทผาทส าใัญญนการ
ซม้ธำาฬ แม้ญนฝฟ  2559 สัดส่ทนการซม้ธำาฬำธนฯร ้ลนทยนผย ใใลญนฝระเทถฝรัผตัทลดลนมาธฬร ่ทฟ่ 53.81% ปาก 59.21% ญนฝฟ
ก่ธน ำณะทฟ่สัดส่ทนการซม้ธำาฬำธนฯร ้ลนทยนต่านฝระเทถเอพม่ำภน้มาธฬร ่ทฟ่ 25.57% เอพม่ำภน้ปาก 22.20% ญนฝฟ  2558 ส าหรัผ
โตรมาส 4/2559 สัดส่ทนการซม้ธำาฬำธนฯร ้ลนทยนผยใใลญนฝระเทถธฬร ่ทฟ่ 54.71% เอพ่มำภ้นเลฎกน้ธฬปาก 53.12% ญนโตรมาส
ก่ธน ำณะทฟ่สัดส่ทนการซม้ธำาฬำธนฯร ้ลนทยนต่านฝระเทถ ธฬร ่ทฟ่ 25.49% ลดลนปาก 26.21% ญนโตรมาส 3/2559 

ภาทะการซม้ธำาฬำธนตลาดสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า 
ญนฝฟ  2559 ตลาดสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้ามฟฝรพมาณสัญญาซม้ธำาฬเาลฟ่ฬต่ธทัน 285,148 สัญญา เอพม่ำภ้น 42.75% 

ปากฝฟ  2558 เนม่ธนปากการซม้ธำาฬทฟ่เอพ่มำภ้นำธน Single Stock Futures และ SET50 Index options รทมโฝถภน 10 
Baht Gold Futures ส าหรัผโตรมาส 4*2559 TFEX มฟฝรพมาณสัญญาซม้ธำาฬเาลฟ่ฬต่ธทัน 301,006 สัญญา ลดลน 
18.78% ปากโตรมาสก่ธน 

 
  



 

2. ฯลการด าเนพนนาน และใทามสามารถญนการท าก าโร (Results of Operations) 

ราฬโด้ 
ญนฝฟ  2559 ราฬโด้ำธนผรพษัทฯ  ฝระกธผด้ทฬ  ราฬโด้ปากใ่านาฬหน้า ราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ  ก าโรปาก

เนพนลนทยน  ก าโรปากตราสารธนยอันธ์ ส่ทนแผ่นำาดทยนปากเนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬ 
ดธกเผฟฬ้และเนพนฝันฯล  ดธกเผฟฬ้เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ และราฬโด้ธม่น ซภ่นราฬโด้หลักำธนผรพษัทฯ  มาปากราฬโด้
ใ่านาฬหน้าใพดเฝ็นสัดส่ทน 77.78% ำธนราฬโด้รทม 

ส าหรัผฝฟ  2559  ผรพษัทฯ มฟราฬโด้รทมทัน้สพน้ 1,856 ล้านผาท เอพ่มำภ้นปาก ฝฟ  2558 ซภ่นผรพษัทฯ  มฟราฬโด้รทม 
1,679 ล้านผาท เนม่ธนมาปากราฬโด้ใ่านาฬหน้าเอพ่มำภ้น 29 ล้านผาท ปาก 1,415 ล้านผาทญนฝฟ  2558 เฝ็น 1,443 ล้าน
ผาทญนฝฟ  2559 ซภ่ นเอพ่มำภ้นตามฝรพมาณการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ฌดฬรทมำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  และราฬโด้ปาก
ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการเอพ่มำภ้น 58 ล้านผาท ปาก 63 ล้านผาทญนฝฟ  2558 เฝ็น 121 ล้านผาทญนฝฟ  2559 เนม่ธนปาก
ราฬโด้ปากธย รกพปด้านทาณพชธนกพปเอพ่มำภ้นตามสภาทะำธนเถรษฐกพป นธกปากนฟ้ ก าโรปากตราสารธนยอันธ์เอพ่มำภ้น 37 
ล้านผาท ปาก 5 ล้านผาทญนฝฟ  2558 เฝ็น 42 ล้านผาทญนฝฟ  2559 เฝ็นฯลมาปากการธธกฯลพตภัณฑ์ญหม่ำธนผรพษัทฯ  ทฟ่
โด้รัผการตธผรัผธฬ่านกท้านำทานปากนักลนทยนญนตลาด 

 
ฌใรนสร้านราฬโดร้ทมำธนผรพษัทฯ  ตามนผการเนพนรทมฝฟ  2558-2559 

ราฬการ 
ฝฟ  2558 ฝฟ  2559 

ลา้นผาท ร้ธฬละ ลา้นผาท ร้ธฬละ 

ราฬโด ้     

ใ่านาฬหน้า  1,414.62 84.25 1,443.40 77.78 

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ 62.65 3.73 120.91 6.52 

ก าโรปากเนพนลนทยน 95.57 5.69 131.05 7.06 

ก าโรปากตราสารธนยอันธ์ 5.11 0.30 42.20 2.27 

ส่ทนแผน่ำาดทยนปากเนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า
ตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬ 

(29.32) (1.75) (34.44) (1.86) 

ดธกเผฟฬ้และเนพนฝันฯล 64.92 3.87 55.60 3.00 

ดธกเผฟฬ้เนพนญหก้ร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ 57.87 3.45 77.26 4.16 

ราฬโด้ธม่น 7.61 0.45 19.69 1.06 

รทมราฬโด ้ 1,679.03 100.00 1,855.67 100.00 

 

  



 

ราฬโดใ้่านาฬหนา้ 

ฌใรนสร้านราฬโด้ใ่านาฬหน้าำธนผรพษัทฯ  ตามนผการเนพนรทมฝฟ  2558-2559 

ใ่านาฬหนา้ 
ฝฟ  2558 ฝฟ  2559 

ลา้นผาท ร้ธฬละ ลา้นผาท ร้ธฬละ 

ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 1,333.62 94.27 1,355.02 93.88 

ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬตราสารธนยอันธ์ 72.82 5.15 81.00 5.61 

ใ่านาฬหน้าธม่น 8.18 0.58 7.38 0.51 

รทม 1,414.62 100.00 1,443.40 100.00 

 

ญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  มฟราฬโด้ใ่านาฬหน้า 1,443 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 29 ล้านผาท ปากฝฟ  2558 ซภ่นผรพษัทฯ  มฟ

ราฬโด้ใ่านาฬหน้า 1,415 ล้านผาท ฌดฬแฬกเฝ็นราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ป านทน 1,355 ล้านผาท 

เอพ่มำภ้น 21 ล้านผาท ปากฝฟ  2558 ซภ่นผรพษัทฯ  มฟราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 1,334 ล้านผาท สาเหตย

มาปากการเอพ่มำภ้นำธนมรลใ่าการซม้ธำาฬเาลฟ่ฬต่ธทันปาก 44,302 ล้านผาทญนฝฟ  2558 เฝ็น 52,526 ล้านผาทญนฝฟ  2559 

ส าหรัผราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬตราสารธนยอันธ์ป านทน 81 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 8 ล้านผาทปากฝฟ  2558 ซภ่นมฟ

ราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬตราสารธนยอันธ์ 73 ล้านผาท เอพ่มำภ้นตามฝรพมาณการซม้ธำาฬทฟ่เอพ่มำภ้น ดันทฟ่โด้กล่าท

มาแล้ทำ้านต้น 

ราฬโดใ้่าธรรมเนฟฬมและผรพการ 

ฌใรนสร้านราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการำธนผรพษัทฯ  ตามนผการเนพนรทมฝฟ  2558-2559 

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ 
ฝฟ  2558 ฝฟ  2559 

ลา้นผาท ร้ธฬละ ลา้นผาท ร้ธฬละ 

การปัดป าหน่าฬหลักทรัอฬ ์ 42.77 68.26 80.40 66.49 

ทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน 12.41 19.81 9.26 7.66 

การฬมม * ญห้ฬมมหลักทรัอฬ ์ 0.87 1.40 2.63 2.18 

การทพเใราะห์หลักทรัอฬ์ 6.00 9.58 28.00 23.16 

ธม่นๆ 0.60 0.95 0.62 0.51 

รทม 62.65 100.00 120.91 100.00 



 

ญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  มฟราฬโด้ปากการเฝ็นทฟ่ฝรภกษาทานการเนพนและการปัดป าหน่าฬหลักทรัอฬ์ป านทน 90 ล้าน

ผาท หรมธเอพม่ำภน้ร้ธฬละ 104 ปากฝฟ  2558 แผ่นเฝ็นราฬโด้ปากใ่าทฟ่ฝรภกษาทานการเนพนและใ่าธรรมเนฟฬมการปัดป าหน่าฬ

หลักทรัอฬ์ป านทน 9 ล้านผาท และ 80 ล้านผาท ตามล าดัผ แม้ท่าการระดมทยนฯ่านตราสารทยนำธนผรพษัทปดทะเผฟฬน

ญนฝฟ  2559 ปะลดลนปากฝฟ  2558 ฌดฬฝฟ  2559 มฟผรพษัทปดทะเผฟฬนเำ้าญหม่เอฟฬน 21 ผรพษัท แฬกเฝ็น SET 10 ผรพษัท และ 

mai 11 ผรพษัท ซภ่นเมม่ธเทฟฬผกัผฝฟ  2558 มฟผรพษัทปดทะเผฟฬนเำ้าญหม่ 33 ผรพษัท ฌดฬญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  โด้ร่ทมญนการ

รัผฝระกันและปัดป าหน่าฬหลักทรัอฬ์ญห้กัผผรพษัททฟ่ปะเำ้าปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ป านทน 16 ผรพษัท นธกปากนฟ ้

ผรพษัทฯ  มฟราฬโด้ปากการฬมม*ญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ป านทน 2.6 ล้านผาท เอพม่ำภน้เลฎกน้ธฬปาก 0.9 ล้านผาทญนฝฟ  2558 ส่ทน

ราฬโด้ปากการทพเใราะห์หลักทรัอฬ์ทฟ่เอพ่มำภ้นธฬ่านมฟนัฬส าใัญ เกพดปากนักลนทยนต่านชาตพทฟ่มฟใทามต้ธนการลนทยนญน

ฝระเทถโทฬ ปภนต้ธนการผททพเใราะห์หลักทรัอฬ์มากำภน้ตามโฝด้ทฬ เฝ็นฯลญห้ญนฝฟ  2559 การซม้ธำาฬำธนนักลนทยนต่านชาตพ

มฟฬธดซม้ธสยทธพ ถภน 78,546 ล้านผาท  

ราฬโด้ธม่นๆ ทฟ่นธกเหนมธปากราฬโด้ใ่านาฬหน้า และราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ 

ผรพษัทฯ  มฟราฬโด้ธม่น ๆ ทฟ่นธกเหนมธปากราฬโด้ใ่านาฬหน้า และราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมผรพการ โด้แก่ ก าโร (ำาดทยน) 

ปากเนพนลนทยน ก าโร(ำาดทยน) ปากตราสารธนยอันธ์ ส่ทนแผ่นำาดทยนปากเนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าตามทพธฟ

ส่ทนโด้เสฟฬ ดธกเผฟฬ้และเนพนฝันฯล ดธกเผฟฬ้เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ และราฬโด้ธม่นๆ 

ญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  มฟราฬโด้ธม่น ๆ ทฟ่นธกเหนมธปากราฬโด้ใ่านาฬหน้า และราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการป านทน 

291 ล้านผาท เอพ่มำภ้นปากฝฟ  2558 ซภ่ นผรพษัทฯ  มฟราฬโด้ธม่น ๆ ทฟ่นธกเหนมธปากราฬโด้ใ่านาฬหน้า และราฬโด้

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการป านทน 202 ล้านผาท หรมธเอพ่มำภ้นป านทน 89 ล้านผาท ใพดเฝ็นร้ธฬละ 44.41 ฌดฬมฟสาเหตย

หลักำธนการเอพ่มำภ้นปากก าโรปากเนพนลนทยนและก าโรปากตราสารธนยอันธ์ ทฟ่เอพ่มำภ้นปากฝฟ  2558 ป านทน 72 ล้านผาท 

ซภ่นส่ทนหนภ่นมาปากการธธกฯลพตภัณฑ์ญหม่ำธนผรพษัทฯ  

ใ่าญช้ป่าฬ 

ฌใรนสร้านใ่าญช้ป่าฬำธนผรพษัทฯ  ตามนผการเนพนรทมฝฟ  2558-2559 

ราฬการ 
ฝฟ  2558 ฝฟ  2559 

ลา้นผาท ร้ธฬละ ลา้นผาท ร้ธฬละ 

ใ่าญช้ป่าฬ     

ต้นทยนทานการเนพน  30.79 2.06 27.11 1.75 

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการป่าฬ 136.63 9.14 159.53 10.31 

ใ่าญช้ป่าฬญนการด าเนพนนาน     

ใ่าญช้ป่าฬเกฟ่ฬทกัผอนักนาน และใ่าตธผแทนกรรมการ 952.16 63.70 994.31 64.23 

ใ่าญช้ป่าฬเกฟ่ฬทกัผธาใาร สถานทฟ่และธย ฝกรณ์ 238.93 15.99 223.21 14.42 

ใ่าญช้ป่าฬธม่น 136.41 9.13 144.15 9.31 

รทมใ่าญช้ป่าฬญนการด าเนพนนาน 1,494.92 100.02 1,548.31 100.02 

ฌธนกลัผใ่าเฯม่ธหนฟส้นสฬัปะสรญ (0.24) (0.02) (0.30) (0.02) 

รทม 1,494.68 100.00 1,548.01 100.00 



 

ญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  มฟใ่าญช้ป่าฬรทมป านทน 1,548 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 53 ล้านผาท ปากฝฟ  2558 ฌดฬมฟสัดส่ทน

ใ่าญช้ป่าฬเกฟ่ฬทกัผอนักนานและใ่าตธผแทนกรรมการ ใ่าญช้ป่าฬเกฟ่ฬทกัผธาใาร สถานทฟ่และธย ฝกรณ์ และใ่าธรรมเนฟฬม

และใ่าผรพการป่าฬ ใพดเฝ็นร้ธฬละ 64.23 ร้ธฬละ 14.42 และร้ธฬละ 10.31 ำธนใ่าญช้ป่าฬรทม ตามล าดัผ ใ่าญช้ป่าฬ

เกฟ่ฬทกัผอนักนานและใ่าตธผแทนกรรมการมฟป านทน 994 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 42 ล้านผาท ปากฝฟ  2558 เนม่ธนปากการ

ป่าฬฯลตธผแทนญห้แก่อนักนานทฟ่แฝรฯันโฝตามฝรพมาณการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ส่ทน

ใ่าธรรมเนฟฬมและใ่าผรพการป่าฬป านทน160 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 23 ล้านผาท ปากฝฟ  2558 นธกปากนฟ้ ผรพษัทฯ  มฟ

ใ่าญช้ป่าฬธม่น ป านทน 144 ล้านผาท เอพม่ำภน้ 8 ล้านผาท ปากฝฟ 2558 

ก าโรสยทธพ 

ส าหรัผฝฟ 2559 ผรพษัทฯ  มฟฯลการด าเนพนนานเฝ็นก าโรสยทธพป านทน 231 ล้านผาท เอพ่มำภ้นปาก 138 ล้านผาทญนฝฟ 

2558 ฌดฬมฟสาเหตยปากการเอพม่ำภ้นำธนราฬโด้รทมปาก 1,679 ล้านผาทญนฝฟ  2558 เฝ็น 1,856 ล้านผาทญนฝฟ  2559 ใพดเฝ็น

ธัตราเอพม่ำภน้ 11% ฌดฬมฟสาเหตยหลักปากการเอพ่มำภ้นำธนราฬโด้ใ่านาฬหน้า ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ ก าโรปากเนพนลนทยน 

ก าโรปากตราสารธนยอันธ์ และดธกเผฟ้ฬเนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ ญนำณะทฟ่ผรพษัทฯ  มฟใ่าญช้ป่าฬรทมเอพ่มำภ้นปาก 

1,495 ล้านผาทญนฝฟ  2558 เฝ็น 1,548 ล้านผาทญนฝฟ  2559 เอพ่มำภ้น 4%ฌดฬมฟสาเหตยหลักปากการเอพ่มำภ้นำธนใ่าญช้ป่าฬ

เกฟ่ฬทกัผอนักนาน ซภ่นธัตราการเอพ่มำภ้นำธนใ่าญช้ป่าฬรทมน้ธฬกท่าธัตราการเอพ่มำภ้นำธนราฬโด้รทม ปภนส่นฯลญห้ธัตรา

ก าโรปากฝฟ  2559 เอพ่มำภ้นปากฝฟ  2558 ธฬ่านมฟนัฬส าใัญ เนม่ธนปากราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ และก าโรปากเนพน

ลนทยนทฟ่เอพม่ำภน้ รทมโฝถภนก าโรปากตราสารธนยอันธ์ทฟ่ผรพษัทฯ  โด้ธธกฯลพตภัณฑ์ญหม่ และมฟฯร ้ญช้ผรพการธฬ่านกท้านำทาน 

ปนกลาฬเฝ็นราฬโด้ทฟ่เอพ่มำภ้นปากฝฟ ทฟ่แล้ทญนสัดส่ทนทฟ่สรนทฟ่สยด นธกปากนฟ้ การลดลนำธนใ่าญช้ป่าฬในทฟ่ธฬ่านใ่าญช้ป่าฬ

เกฟ่ฬทกัผธาใารและสถานทฟ่ ทฟ่ทานผรพษัทฯ  โด้อฬาฬามใทผใยมการฝรัผำภ้นำธนต้นทยนดันกล่าท ฌดฬการฝพ ดสาำาและลด

อมน้ทฟ่การเช่าลนญนอมน้ทฟ่ส านักนานญหญ่ลน ท าญห้เฝ็นฝัปปัฬทฟ่ส าใัญฝัปปัฬหนภ่นทฟ่ท าญห้ธัตราใ่าญช้ป่าฬรทมเอพม่ำภ้นญนสัดส่ทนทฟ่

น้ธฬ เฝ็นฯลญห้ก าโรสยทธพเอพม่ำภน้ปากฝฟก่ธนถภน 68%  

 ส าหรัผธัตราฯลตธผแทนฯร ้ถมธหย้น (Return on Equity: ROE) ญนฝฟ  2557 2558 และ 2559 ธฬร ่ทฟ่ 11.04% 

6.07% และ 9.54% ตามล าดัผ ทัน้นฟ ้ หากอพปารณาธฬ่านละเธฟฬดอผท่า สาเหตยทฟ่ ROE ำธนผรพษัทฯ  ญนฝฟ  2559 

เอพ่มำภ้น 3.47% ปากฝฟ  2558 มฟฝัปปัฬหลักทฟ่ส าใัญเนม่ธนมาปากธัตราก าโรสยทธพ (Net Profit Margin) ำธนผรพษัทฯ  

เอพม่ำภ้นปาก 8.07% ญนฝฟ  2558 เฝ็น 12.24% ญนฝฟ  2559 นธกปากนฟ ้ตัทแฝรทฟ่มฟฯลต่ธ ROE ทฟ่ใทรปะอพปารณาญนล าดัผ

ถัดโฝใมธ ธัตราการหมยนำธนสพนทรัอฬ์ (Assets Turnover) ำธนผรพษัทฯ  แม้ท่าปะลดลนปาก 0.42 เท่าญนฝฟ  2558 เฝ็น 

0.36 เท่าญนฝฟ 2559 แต่ธฬ่านโรกฎดฟ ส าหรัผตัทแฝรสยดท้าฬ ใมธ Financial Leverage นัน้ เอพม่ำภน้ปาก 1.79 เท่าญนฝฟ 2558 

มาเฝ็น 2.17 เท่าญนฝฟ  2559 เนม่ธนปากการเอพ่มำภ้นำธนลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าทฟ่แฝรฯันตาม

มรลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 3 ทันท าการสยดท้าฬำธนฝฟ  2559 ทฟ่มากกท่ามรลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 3 ทันท าการ

สยดท้าฬำธนฝฟ  2558 

 

  



 

3. ใทามสามารถญนการผรพหารทรัอฬ์สพน 

สพนทรัอฬ์ 

สพนทรัอฬ์รทมำธนผรพษัทฯ   ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 เท่ากัผ 6,541 ล้านผาท ซภ่นสพนทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ  

ส่ทนญหญ่เฝ็นลรกหนฟ้ธย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า-สยทธพ ซภ่นเฝลฟ่ฬนแฝลนตามฝรพมาณการซม้ธำาฬ

หลักทรัอฬ์ำธนลรกใ้า ญนสามทันท าการสยดท้าฬำธนแต่ละนทดผัญชฟ ฌดฬราฬการดันกล่าทถมธเฝ็นฝระมาณ 68% ำธน

สพนทรัอฬ์รทม ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ส่ทนราฬการสพนทรัอฬ์ทฟ่ส าใัญธฟก 1 ราฬการใมธ เนพนสดและราฬการ

เทฟฬผเท่าเนพนสด ฌดฬมฟมรลใ่าฝระมาณ 11% ำธนสพนทรัอฬ์รทม ณ ทันเดฟฬทกัน 

ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า-สยทธพ เท่ากัผ 4,453  

ล้านผาท เอพม่ำภน้ปาก ณ สพน้ฝฟ  2558 ทฟ่มฟฬธดธฬร ่ทฟ่ 2,034 ล้านผาท ซภ่นเฝ็นโฝตามฝรพมาณการซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  

และตลาดสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ทัน้นฟ ้ลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า-สยทธพ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

2559 ฝระกธผด้ทฬ  

 ลรกหนฟซ้ม ้ธหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสดป านทน 3,069 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 69% ำธนลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และ

สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า-สยทธพ ซภ่นเอพม่ำภน้ปากสพน้ฝฟ 2558 ทฟ่เท่ากัผ 38% เนม่ธนปากมรลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 3 ทันท า

การสยดท้าฬำธนฝฟ 2559 มากกท่ามรลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 3 ทันท าการสยดท้าฬำธนฝฟ 2558 

 เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ป านทน 1,343 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 30% ำธนลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และ

สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า-สยทธพ ซภ่นเอพม่ำภน้ปากสพน้ฝฟ 2558 ทฟ่เท่ากัผ 1,237 ล้านผาท 

 ลรกหนฟฬ้มมหลักทรัอฬ์ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ป านทน 16 ล้านผาท เอพม่ำภน้ 6 ล้านผาท ปากฬธดในเหลมธ 

10 ล้านผาท ณ สพน้ฝฟ 2558 

 ลรกหนฟท้รัอฬ์สพนทานฝระกันและลรกหนฟธ้ม่น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ป านทน 86 ล้านผาท เอพ่มำภ้นเลฎกน้ธฬ

ปากฬธดในเหลมธ ณ สพน้ฝฟ 2558 

 ลรกหนฟธ้ย รกพปสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ณ  ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ป านทน 1.3 ล้านผาท ลดลนปากสพน้ฝฟ 

2558 ซภ่นมฟป านทน 3.5 ล้านผาท  

ณ สพน้ฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  โด้ป าแนกลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์ตามฝระกาถำธนใณะกรรมการหลักทรัอฬ์และตลาด

หลักทรัอฬ์เรม่ธน การปัดท าผัญชฟเกฟ่ฬทกัผลรกหนฟด้้ธฬใยณภาอำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ เฝ็นมรลหนฟปั้ดชัน้ฝกตพ ป านทน 4,451 

ล้านผาท มรลหนฟปั้ดชัน้สนสัฬป านทน 70 ล้านผาท ซภ่นโด้ตัน้ส ารธนใ่าเฯม่ธหนฟส้นสัฬปะสรญโท้เตฎมมรลใ่าแล้ท ฌดฬผรพษัทฯ  

มฟการใัดเลมธกลรกใ้าทฟ่มฟใยณภาอและมฟการตพดตามลรกใ้าญห้ชําระใ่าหลักทรัอฬ์ญห้ตรนเทลา ตลธดปนผรพษัทฯ  ฬันฝฏพผัตพ

ตามฝระกาถำธนส านักนาน ก.ล.ต. เรม่ธนการปัดท าผัญชฟเกฟ่ฬทกัผลรกหนฟด้้ธฬใยณภาอำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ธฬ่าน

เใร่นใรัด เอม่ธใทผใยมโม่ญห้เกพดหนฟปั้ดชัน้สนสัฬปะสรญ 

 

 

 

  



 

เนพนลนทยน 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟเนพนลนทยนญนหลักทรัอฬ์มรลใ่าสยทธพ 519 ล้านผาท ฌดฬเนพนลนทยนญน

หลักทรัอฬ์ส่ทนญหญ่เฝ็นเนพนลนทยนเอม่ธใ้า ซภ่น ณ ทันดันกล่าท มฟมรลใ่าสยทธพรทมกันเท่ากัผ 516 ล้านผาท ใพดเฝ็น 99% 

ำธนเนพนลนทยนสยทธพ 

เนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟเนพนลนทยนญน ผรพษัทหลักทรัอฬ์ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส ธพนเตธร์

เนชัน่แนล ป ากัด (ผรพษัทฬ่ธฬ) ป านทน 7.70 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 96.25% ำธนป านทนหย้นทฟ่ธธกป าหน่าฬและชําระ

แล้ท SBI Royal Securities Plc. (ผรพษัทร่ทม) ป านทน 105.46 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 20.01% ำธนป านทนหย้นทฟ่

ธธกป าหน่าฬและชําระแล้ท และผรพษัทหลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์ ป ากัด (กพปการทฟ่ใทผใยมร่ทมกัน) ป านทน 

325.00 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 45.00% ำธนป านทนหย้นทฟ่ธธกป าหน่าฬและชําระแล้ท 

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ ป านทน 263 ล้านผาท ลดลนปาก ณ ทันทฟ่ 31 

ธันทาใม 2558 ซภ่นมฟป านทน 503 ล้านผาท 

ธย ฝกรณ์ 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟธย ฝกรณ์-สยทธพป านทน 45 ล้านผาท ซภ่นลดลนปาก ณ สพน้ฝฟ  2558 ซภ่นมฟ

ป านทน 71 ล้านผาท ฌดฬการลนทยนญนธย ฝกรณ์ส่ทนญหญ่ำธนผรพษัทฯ  เฝ็นการลนทยนญนธย ฝกรณ์ส านักนาน 

สพนทรัอฬ์ธม่น ๆ 

ผรพษัทฯ  มฟสพนทรัอฬ์ฝระเภทธม่น ๆ ธันโด้แก่ สพนทรัอฬ์ทฟ่โม่มฟตัทตน-สยทธพ สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ และ

สพนทรัอฬ์ธม่น-สยทธพ ซภ่นมฟมรลใ่าสยทธพตามผัญชฟ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 เท่ากัผ 193 ล้านผาท ำณะทฟ่ฬธด ณ สพน้ฝฟ 

2558 เท่ากัผ 176 ล้านผาท 

 

4. สภาอใล่ธนและใทามเอฟฬนอธำธนเนพนทยนำธนผรพษัทฯ  

สภาอใล่ธน 

ญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  มฟกระแสเนพนสดสยทธพโด้มาปากกพปกรรมด าเนพนนานทัน้สพน้ 417 ล้านผาท ฌดฬมฟสาเหตยหลักมา

ปากลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าทฟ่ เอพม่ำภน้ป านทน 2,417 ล้านผาท ซภ่นแฝรฯันโฝตามสภาทะตลาด

ทฟ่มฟมรลใ่าการซม้ธำาฬเาลฟ่ฬต่ธทันสรนำภน้ปากฝฟก่ธนหน้าถภน 19%  

ญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  มฟกระแสเนพนสดสยทธพญช้โฝญนกพปกรรมลนทยนทัน้สพน้ 18 ล้านผาท ฌดฬมฟสาเหตยหลักมาปากการญช้

เนพนสดป่าฬซม้ธธย ฝกรณ์ 

ญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  มฟกระแสเนพนสดสยทธพญช้โฝญนกพปกรรมปัดหาเนพนป านทน 77 ล้านผาท เนม่ธนปากผรพษัทฯ  โด้ท า

การป่าฬเนพนฝันฯล 

ทัน้นฟ้ ญนการอพปารณาสภาอใล่ธนำธนผรพษัทฯ มฟฝระเดฎนทฟ่ปะต้ธนอพปารณาเอพ่มเตพมใมธ ใทามสามารถญนการ

ด ารนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพ (NCR) ญห้เฝ็นโฝตามกฎเกณฑ์ำธนส านักนาน ก.ล.ต. ก าหนดด้ทฬ ฌดฬญนช่ทน 2 ฝฟ ทฟ่

ฯ่านมา (ฝฟ  2558-2559) ผรพษัทฯ  สามารถด ารนธัตราส่ทนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพสรนกท่าร้ธฬละ 7 ซภ่นเฝ็นธัตรา

ำัน้ต า่ตามเกณฑ์การด ารนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพทฟ่ส านักนาน ก.ล.ต. ก าหนด ซภ่นแสดนญห้เหฎนท่า ผรพษัทฯ  มฟสภาอ



 

ใล่ธนทฟ่เอฟฬนอธญนการด าเนพนธย รกพป ฌดฬผรพษัทฯ  มฟ NCR ญนทันท าการสยดท้าฬญนฝฟ  2558 เท่ากัผร้ธฬละ 112.01 และญนฝฟ  

2559 เท่ากัผร้ธฬละ 46.99 ทัน้นฟ ้ธัตราส่ทนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพปะเฝลฟ่ฬนแฝลนตามฝัปปัฬต่าน ๆ เช่น ฝรพมาณ

การซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ การรัผฝระกันการปัดป าหน่าฬหลักทรัอฬ์ เฝ็นต้น 

แหล่นทฟ่มาำธนเนพนทยน 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟแหล่นทฟ่มาำธนเนพนทยนปากฯร ้ถมธหย้นทัน้ป านทน ฌดฬปากนผการเนพนรทม 

ผรพษัทฯ  มฟหนฟส้พนรทม 4,039 ล้านผาท และส่ทนำธนฯร ้ถมธหย้นรทม 2,502 ล้านผาท ฌดฬมฟธัตราส่ทนหนฟส้พนต่ธส่ทนำธนฯร ้

ถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2557-2559 เท่ากัผ 0.88 เท่า 0.71 เท่า และ 1.61 เท่า ตามล าดัผ ซภ่นหนฟส้พนส่ทนญหญ่

ำธนผรพษัทฯ  เฝ็นเป้าหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ซภ่นเฝลฟ่ฬนแฝลนตามฝรพมาณการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์

ญนสามทันท าการสยดท้าฬำธนแต่ละนทดผัญชฟ ทัน้นฟ้ หากอพปารณาธัตราหนฟส้พนต่ธส่ทนำธนฯร ้ถมธหย้นฌดฬโม่นัผรทมเป้าหนฟ้

ธย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ผรพษัทฯ  มฟธัตราส่ทนหนฟส้พนต่ธส่ทนำธนฯร ้ถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 

2557-2559 เท่ากัผ 0.36 เท่า 0.20 เท่า และ 0.77 เท่า ตามล าดัผ 

5. ฝัปปัฬหรมธเหตยการณ์ทฟ่ปะมฟฯลต่ธฐานะการเนพนหรมธฯลการด าเนพนนานญนธนาใต (Forward looking) 

ฯลการด าเนพนนานำธนธย รกพปำภ้นกัผหลาฬฝัปปัฬ ทัน้ภาทะเถรษฐกพป สภาทะำธนตลาดเนพน ใทามเชม่ธมัน่ำธนนัก

ลนทยน ใทามโม่แน่นธนทานการเมมธน สถานการณ์ใทามโม่สนผและสถานการณ์ต่านๆ ทัน้ภาฬญนและนธกฝระเทถ รทมทัน้

การเฝพ ดเสรฟใ่าธรรมเนฟฬมปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ซภ่นฝัปปัฬเหล่านฟป้ะส่นฯลกระทผต่ธใทามเชม่ธมัน่ำธนนักลนทยนทัน้ญน

และนธกฝระเทถ ท าญห้ธาปส่นฯลกระทผต่ธฐานะทานการเนพนและฯลฝระกธผการำธนผรพษัทฯ  

ใทามเสฟ่ฬนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนำธนราใาหลักทรัอฬ์ทฟ่ผรพษัทฯ  ลนทยน มฟฯลกระทผต่ธก าโรหรมธำาดทยนปากการ

ลนทยนญนหลักทรัอฬ์ผรพษัทฯ  ปภนโด้ก าหนดนฌฬผาฬการลนทยนและก าหนดระเผฟฬผทฟ่ชดัเปน เอม่ธญช้เฝ็นแนททานญนการฝฎพผัตพ 

ใทามเสฟ่ฬนญนด้านการชําระราใา และใทามฯพดอลาดทฟ่ธาปเกพดำภ้นปากการซม้ธำาฬ ผรพษัทฯ  ด าเนพนการญห้มฟมาตรการ

ใทผใยมและผรพหารใทามเสฟ่ฬนเกฟ่ฬทกัผผัญชฟซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญห้มฟฝระสพทธพภาอ และน าเสนธธย รกพปญหม่ๆ เอม่ธเฝ็น

ทานเลมธกญนการเอพม่แหล่นราฬโด้ญห้มฟใทามหลากหลาฬมากำภน้ 

6. ราฬป่าฬเอม่ธท าการทพปัฬและอัฒนาเทใฌนฌลฬฟและนทัตกรรมตามแนททานำธนส านักนานอัฒนาทพทฬาถาสตร์และ

เทใฌนฌลฬฟแห่นชาตพ (สททช.) 

ผรพษัทฯ  โด้ญห้ใทามส าใัญกัผการทพปัฬและอัฒนา (Research and Development: R&D) ฌดฬตระหนักถภน

ใทามส าใัญำธนการอัฒนาเทใฌนฌลฬฟญห้มฟรรฝแผผทฟทันสมัฬ เอม่ธตธผสนธนต่ธใทามต้ธนการำธนลรกใ้าและฬกระดัผ

ใยณภาอการด าเนพนนานำธนผรพษัทฯ  ญห้มฟฝระสพทธพภาอฬพน่ำภน้ ฌดฬมฟราฬป่าฬเอม่ธท าการทพปัฬและอัฒนาดันนฟ ้

ฝฟ ป านทน (ผาท) 

2557 1,916,750 

2558 7,099,550 

2559 1,924,674 

  



 

ใ่าตธผแทนำธนฯร ้สธผผัญชฟ 

1. ใ่าตธผแทนปากการสธผผัญชฟ (Audit Fee) 

ญนรธผฝฟ ผัญชฟ 2559 สพน้สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  และผรพษัทฬ่ธฬป่าฬใ่าตธผแทนการสธผผัญชฟ 

(Audit Fee) ญห้แก่ฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ  ใมธ ผรพษัท ส านักนาน ธฟทาฬ ป ากัด เฝ็นป านทนเนพนดันนฟ ้

ผรพษัทหลักทรัอฬ ์ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน)    ป านทน  1,350,000   ผาท 

ผรพษัทหลักทรัอฬ์ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส ธพนเตธร์เนชัน่แนล ป ากัด  ป านทน  370,000    ผาท 

2. ใ่าผรพการธม่น (Non-Audit Fee) 

 - โม่มฟ – 

  



 

ราฬการระหท่านกันำธนผยใใลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน 
 

ผยใใลทฟ่ธาปมฟ 
ใทามำัดแฬ้น 

ลักษณะใทามสัมอันธ ์ ลักษณะราฬการ 
มรลใ่า

ราฬการ 
 ฝฟ  2559 

1. กรรมการและฯร ผ้รพหารำธน
ผรพษัทฯ  

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม  2559 
- กรรมการผรพษัท 
1. นาฬชชัทาลฬ์ เปฟฬรทนนท ์
2. นาฬทราห์  สยปรพตกยล 
3. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์
4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์  
5. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ 
6. นาฬสม อพถาลฌสภณ 
7. อล.ต.ท. ทพสนย  ฝราสาททธนฌธสถ      
8. นาฬโอผรลฬ์  ถพรพภาณยเสถฟฬร 
9. นาฬกพตตพถกัดพ์  เผญปฤทธพ์ 
   
- ฯร ้ผรพหาร 
1. นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬยธฬา 
2. นาฬาัตรชฬั  ชย่มถพรพ 
3. นาฬชฬัอร  ธรรมอฟร 
4. นาฬฌอธร  เชม่ธมทราถาสตร์ 
5. นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล 
6. นานทพโล  อนถ์ฝรฟชา 
7. นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์ 
8. นาฬสยอัตร์ ธภพรตพมัฬ 
9. นาฬฝัณณทัต สมพทธพถกัดา 
10. นานนยสรา รย ่นเปรพญ 
11. นานทพมล หล่ธทพปพตร 
12.นาฬรพชาร์ด เธฎดมธนต์ มาร์ใาเรฟฬน 
13.นานปารฟรัตน์ เฮม่ธนฮร สกยล 
14.นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา 
15.นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารักษ์ 

ใา่นาฬหนา้รผั 
ใา่ญช้ปา่ฬใา้นปา่ฬ 
- ฝฟ  2559 กรรมการล าดัผทฟ่  1, 3 ,4, 
5, และ 7 มฟผัญชฟซม้ธำาฬกัผผรพษัทฯ  
และกรรมการป านทน 1 ท่าน (ล าดัผทฟ่ 
7) โด้ซม้ธำาฬฯ่านผรพษัทฌดฬมฟมรลใ่าการ
ซม้ธำาฬรทม  294.48 ล้านผาท 
 
 
 
 
 
 
• ฝฟ  2559  ฯร ้ผรพหารล าดัผทฟ่ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 13 และ 14  มฟผัญชฟซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์กัผผรพษัทฯ และฯร ้ผรพหาร
ป านทน 1 ท่าน (ล าดัผทฟ่ 13) โด้ซม้ธ
ำาฬหลักทรัอฬ์ฯ่านผรพษัทฯ  ฌดฬมฟ
มรลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์รทม 4.45  
ล้านผาท 
 
(ทั้นนฟ้ธัตราใ่านาฬหน้าทฟ่ผรพษัทฯ ใพด
ปากกรรมการและฯร ้ผรพหารทยกใน 
เฝ็นโฝตามธัตราใ่านาฬหน้าำัน้ต ่าำธน
ตลาดหลักทรัอฬ์) 
 
 
 

0.63 
0.17 

2. ฯร ถ้มธหยน้ญหญ ่10 ธนัดผั
แรกำธน ผรพษัทฯ  

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฯร ้ถมธหย้นญหญ่ 
10 ธันดัผแรก 
1. ผรพษัท ฮพนันซ่า ป ากัด (มหาชน) 
2. ธนาใาร โธซฟผฟซฟ (โทฬ) ป ากัด (มหาชน) 
3. นานสาทชฬยดา  เปฟฬรทนนท ์
4. นาฬชทัล  เปฟฬรทนนท ์
5. ผรพษัท โทฬเธฎนทฟดฟธาร์ ป ากัด 
6. นาฬธนยชา  สพหนาทกถากยล 
7. นานสยอร  ทัธนเทใพน 
8. นาฬธทัชชฬั  สมผทนถล์ฟ 

ใ่านาฬหน้ารัผ 
- ฝฟ  2559 ฯร ้ถมธหย้นล าดัผทฟ่ 1 , 2 , 3 , 
4, 6, 7, และ 10  มฟผัญชฟซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์กัผผรพษัท  
 
 (ทั้นนฟ้ธัตราใ่านาฬหน้าทฟ่ผรพ ษัทใพด
ปากฯร ้ถมธหย้น เฝ็นโฝตามธัตรานาฬหน้า
ำัน้ต า่ำธนตลาดหลักทรัอฬ์) 
ราฬโด้ธม่นๆ 

0.39 
 
 
 
 
 
 
 

0.11 



 

ผยใใลทฟ่ธาปมฟ 
ใทามำัดแฬ้น 

ลักษณะใทามสัมอันธ ์ ลักษณะราฬการ 
มรลใ่า

ราฬการ 
 ฝฟ  2559 

9. นาฬโอทรรฬ์   มานะถพลฝ์ 
10. นานเกถรา   มานะถพลฝ์ 

3. ผรพษัท ทรร ทพชัน่ส ์กรยฝ๊ 
ป ากดั 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 มฟกรรมการ
ร่ทมกัน 

ใา่ผรพการ 
ผรพษัทฯ  ญช้ผรพการผธกรัผเฝ็นสมาชพก
สม่ธสัญญานดาทเทฟฬมกัผ ผรพษัท ทรร 
ทพชัน่ส์ กรย ๊ฝ ป ากัด 
 

0.68 
 
 
 

 
  ใ่าญช้ป่าฬใ้านป่าฬ - 

 

4. ฯร ผ้รพหารำธนผรพษัทฯ   เนพนญห้กร้ฬมม 
• ผรพ ษัทฯ  โด้ปัด ญ ห้มฟ เ นพ นกร้ฬม มแก่
ฯร ้ผรพหารและอนักนาน 

0.51 

 

  ดธกเผฟฬ้รัผ 
• ผรพษัทฯ  ใพดดธกเผฟฬ้เนพนญห้กร้ฬมมแก่
อนักนานญนธัตราดธกเผฟ้ฬทฟ่ใพดปาก
ธัตราดธกเผฟ้ฬเนพนะากฝระเภทะาก
ฝระป า 12 เดมธนเาลฟ่ฬ ผทกร้ธฬละ 
2.00 ต่ธฝฟ 
• ฝฟ  2559 ใพดธัตราดธกเผฟ้ฬร้ธฬละ  
3.40 ต่ธฝฟ 

0.18 

5. ผรพษัทหลกัทรอัฬท์ฟฝ่รภกษา
การลนทยนเธฮเธสเธส 
ธพนเตธรเ์นชัน่แนลป ากดั 

เฝ็นผรพษัทฬ่ธฬำธนผรพษัทฯ   
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม  2559 

ลรกหนฟธ้ม่น  
• เฝ็นลรกหนฟธ้ม่นๆระหท่านกัน 
 
 

4.27 

 

 

  ราฬโด้ใ่าผรพการด้านนานสนัผสนยน 3.60 
 

  ใา่ญช้ปา่ฬธมน่  
• ปากสัญญาระหท่านกัน 

45.60 

6. ผรพษัทหลกัทรอัฬ ์ เธสผฟ
โธ โทฬ ธธนโลน ์ป ากดั 

เฝ็นกพปการทฟ่ใทผใยมร่ทมกันำธนผรพษัทฯ  ณ 
ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 

ลรกหนฟธ้มน่   
• เฝ็นลรกหนฟธ้ม่นๆระหท่านกัน 

- 

 

  ราฬโด้ธมน่ 7.26 

7. ธนาใาร โธซฟผฟซฟ (โทฬ) 
ป ากดั (มหาชน) 

เฝ็นฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ำธนผรพษัทฯ   
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม  2559 

เนพนะาก  
• ผรพษัทฯ  มฟเนพนะากทฟธ่นาใารฝระเภท
กระแสราฬทันและตัท๋สัญญาญช้เนพน 

871.63 

 

 
  เนพนทานฝระกนัเอมธ่การซม้ธำาฬสญัญา

ซม้ธำาฬลท่นหนา้ 
 

0.61 
 



 

ผยใใลทฟ่ธาปมฟ 
ใทามำัดแฬ้น 

ลักษณะใทามสัมอันธ ์ ลักษณะราฬการ 
มรลใ่า

ราฬการ 
 ฝฟ  2559 

  ดธกเผฟฬ้ใา้นรผั  
• ปากตั๋ทสัญญาญช้เนพน 

4.44 

  ดธกเผฟฬ้รผั  
• ปากตั๋ทสัญญาญช้เนพน 

6.78 

  ดธกเผฟฬ้ปา่ฬ  
• ธนาใารใพดธัตราดธกเผฟฬ้  
  MLR = 6.5 ต่ธฝฟ 

- 

  ใา่เช่าและผรพการป่าฬ  
ใ่าเช่าส านักนานสาำา ฌดฬเฝ็นธัตราทฟ่
ตกลนร่ทมกันและธ้านธพนราใาตลาด 

0.40 

  ใา่ญช้ปา่ฬใา้นปา่ฬ - 

8. ผรพษัทหลกัทรัอฬ ์
 ฮพนนัซ่า ป ากดั 

เฝ็นผรพษัทฬ่ธฬำธนฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ำธน
ผรพษัทฯ  ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 

ลรกหนฟธ้มน่   
• เฝ็นลรกหนฟธ้ม่นๆระหท่านกัน 

- 

  ราฬโด้ธมน่ 3.56 

  



 

 

เหตยการณ์ส าใัญญนฝฟ  2559 
 

 
 ทันทฟ่ 16 กยมภาอันธ์ 2559 ผรพษัทฯ เฝพ ดญห้ซม้ธำาฬญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ หรมธ Derivative 

Warrants (DW) หมาฬเลำ 24 เฝ็นใรัน้แรกญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ 

 ทันทฟ่ 8 เมษาฬน 2559 ผรพษัทฯ โด้รัผฌล่ห์เกฟฬรตพใยณ รานทัลผรพษัทดฟเด่น ทฟ่มฟการป้านนานฯร ้สรนธาฬย  

ปากรัฐมนตรฟท่าการกระทรทนการอัฒนาสันใมและใทามมั่นในำธนมนยษฬ์ นัผเฝ็นผรพษัทญนธย รกพป

การเนพนแห่นเดฟฬททฟ่โด้รัผรานทัลนฟ ้ฌดฬผรพษัทฯ ตระหนักถภนใทามส าใัญำธนฯร ้สรนธาฬย ญนการเฝ็นอลัน

ำัผเใลม่ธนสันใมญห้เดพนหน้า ภาฬญต้แนทใพด “เดพนหน้าฝระเทถโทฬโฝกัผฯร ้สรนธาฬย ” 

 ทันทฟ่ 27 เมษาฬน 2559 ทฟ่ฝระชย มสามัญฯร ้ถมธหย้นฝระป าฝฟ  2559 มฟมตพด้ทฬเสฟฬนำ้านมาก ธนยมัตพ

ปัดสรรก าโรสยทธพเฝ็นทยนส ารธนตามกฎหมาฬำธนผรพษัทฯ ร้ธฬละ 5 ำธนก าโรสยทธพฝฟ  2558 เฝ็น

ป านทนเนพน 8,125,164 ผาท และธนยมัตพป่าฬเนพนฝันฯลปากฯลฝระกธผการำธนผรพษัทฯ ฝฟ  2558 

ญห้แก่ฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ทฟ่มฟชม่ธธฬร ่ญนสมยดทะเผฟฬนฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ณ ทันทฟ่ 3 มฟนาใม 2559 

ซภ่นก าหนดญห้เฝ็นทันก าหนดราฬชม่ธฯร ้ถมธหย้นทฟ่มฟสพทธพรัผเนพนฝันฯล (Record Date) และก าหนดญห้ทันทฟ่ 

4 มฟนาใม 2559 เฝ็นทันฝพ ดสมยดทะเผฟฬนฯร ้ถมธหย้น เอม่ธรทผรทมราฬชม่ธฯร ้ถมธหย้นตามมาตรา 225 

ำธนอระราชผัญญัตพหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ อ.ถ. 2535 (รทมทัน้ทฟ่โด้มฟการแก้โำเอพ่มเตพม) 

และก าหนดป่าฬเนพนฝันฯลญนทันทฟ่ 13 อฤษภาใม 2559 

 ทันทฟ่ 28 ตยลาใม 2559 ผรพษัทฯ โด้อัฒนาผรพการธธนโลน์ญหม่ใมธ FSS iSmart เฝ็น Mobile 

Application เอม่ธญห้ลรกใ้าญช้ฝระฌฬชน์ภาฬญต้แนทใพดถรนฬ์รทมำ้ธมรลการลนทยนทฟ่มฟ Function เด่น

ทฟ่สยด ธาทพ Research, Breaking News, Stock Scanner, Fundermental, Chart ต่านๆ และมฟ

การแป้น Alert ทฟ่ท าญห้นักลนทยนโม่อลาดทยกปันหทะการลนทยน 

 ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟทยนปดทะเผฟฬนทฟ่ธธกและชําระแล้ท ป านทน 930,244,840 ผาท 

แผ่นเฝ็นหย้นสามัญป านทน 581,403,205 หย้น มรลใ่าทฟ่ตราโท้หย้นละ 1.60 ผาท 

 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

ฝัปปัฬใทามเสฟ่ฬน 
1. ใทามเสฟ่ฬนปากใทามฯันฯทนำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  
ราฬโด้หลักำธนผรพษัทฯ  มาปากราฬโด้ใ่านาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ซภ่นมฟใทามสัมอันธ์กัผภาทะเถรษฐกพป 

สภาทะำธนตลาดเนพนและตลาดทยน ฝรพมาณการซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  รทมถภนใทามเชม่ธมั่นำธนนักลนทยนทัน้ญน
ฝระเทถและต่านฝระเทถ ฯลการด าเนพนนานำธนธย รกพปหลักทรัอฬ์ ปภนำภ้นธฬร ่กัผหลาฬฝัปปัฬ เช่น สถานการณ์ทาน
การเมมธน ภาทะเถรษฐกพป ซภ่นธฬร ่เหนมธการใทผใยมำธนผรพษัทฯ  หากเกพดใทามฯันฯทน ปะส่นฯลกระทผต่ธมรลใ่าการซม้ธ
ำาฬหลักทรัอฬ์และราฬโด้ใ่านาฬหน้าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ซภ่นเฝ็นราฬโด้หลักำธนผรพษัทฯ  ราฬโด้ใ่านาฬหน้าซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ  ตามนผการเนพนรทมญนฝฟ  2559 ฝฟ  2558 และฝฟ  2557 ป านทน 1,355.02 ล้านผาท ป านทน 
1,333.62 ล้านผาท และป านทน 1,388.47 ล้านผาท ตามล าดัผ ญนส่ทนเาอาะำธนผรพษัทฯ  มฟราฬโด้ใ่านาฬหน้าซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์ญนฝฟ  2559 ฝฟ  2558 และฝฟ  2557 ป านทน 1,355.02 ล้านผาท ป านทน 1,333.62 ล้านผาท และป านทน 
1,388.47 ล้านผาท ตามล าดัผ 

ผรพษัทฯ  มฟนฌฬผาฬญนการลดใทามเสฟ่ฬนปากการอภ่นราฬโด้ปากใ่านาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ฌดฬการเอพ่มราฬโด้
ญนธย รกพปด้านธม่นๆ ำธนผรพษัทฯ  ซภ่นโด้แก่ ธย รกพปทาณพชธนกพป  ธย รกพปนาฬหน้าซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ธย รกพปการ
ฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ ธย รกพปตัทแทนซม้ธำาฬตราสารหนฟ ้ธย รกพปตัทแทนซม้ธและำาฬใมนหน่ทฬลนทยน และธย รกพปการซม้ธำาฬ
หย้นญนต่านฝระเทถ ธฟกทัน้ผรพษัทฯ  ปะน าเสนธธย รกพปญหม่ๆ เอม่ธเฝ็นทานเลมธกญนการลนทยนญห้แก่ลรกใ้าและเอพ่มแหล่นราฬโด้ำธน
ผรพษัทฯ  ญห้มฟใทามหลากหลาฬญนธนาใต 

 

2. ใทามเสฟ่ฬนปากการแำ่นำันญนธย รกพปหลักทรัอฬ์ 
ธย รกพปหลักทรัอฬ์เฝ็นธย รกพปทฟ่มฟการแำ่นำันภาฬญนธย ตสาหกรรมใ่ธนำ้านสรน เนม่ธนปากมฟลักษณะการญห้ผรพการทฟ่

ญกล้เใฟฬนกัน มฟป านทนฯร ้ญห้ผรพการทฟ่เฝพ ดด าเนพนนานญนฝัปปย ผันถภน 39 ราฬ ธฟกทัน้ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  โด้ก าหนดญห้ตัน้แต่
ทันทฟ่ 1 มกราใม 2555 เฝ็นต้นโฝ การใพดใ่าธรรมเนฟฬมการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์เฝ็นแผผเสรฟ ท าญห้การแำ่นำันด้านราใา
เอพม่สรนำภน้ หากผรพษัทฯ  โม่รักษาใยณภาอการญห้ผรพการทฟ่ดฟโท้ ธาปท าญห้ผรพษัทฯ  สรญเสฟฬส่ทนแผ่นการตลาดโด้ 

เอม่ธรธนรัผฯลกระทผปากการแำ่นำัน ผรพษัทฯ  โด้เตรฟฬมใทามอร้ธมด้ทฬการสร้านใทามแำฎนแกร่นำธนธย รกพป 
ฝรัผแฯนญห้สธดใล้ธนกัผสถานการณ์ต่านๆ รธนรัผการใพดใ่าธรรมเนฟฬมซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์แผผเสรฟ นธกปากนฟ้ ผรพษัทฯ  
ฬันโด้เน้นการญห้ผรพการทฟ่มฟใยณภาอ และสร้านสรรใ์ญนด้านต่านๆ ฌดฬการอัฒนาใทามรร้ใทามสามารถำธนผย ใลากรญนด้าน
การญห้ผรพการและการญห้ใ าแนะน าลรกใ้าธฬ่านต่ธเนม่ธน อัฒนาระผผเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถ รทมถภนการำฬาฬฝระเภทธย รกพป
เอม่ธเฝ็นทานเลมธกธ านทฬใทามสะดทกญนการลนทยนและตธผสนธนใทามต้ธนการำธนลรกใ้า และเอม่ธเอพ่มช่ธนทานญนการ
หาราฬโด้ำธนผรพษัทฯ  

 

3. ใทามเสฟ่ฬนปากการอภ่นอพนลรกใ้าราฬญหญ่หรมธน้ธฬราฬ 
ญนฝฟ  2559 ฝฟ  2558 และฝฟ  2557  มรลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนลรกใ้าราฬญหญ่ 10 ธันดัผแรกำธนผรพษัทฯ  

เท่ากัผ 413,008 ล้านผาท 391,033 ล้านผาท และ 280,476 ล้านผาท หรมธใพดเฝ็นสัดส่ทนร้ธฬละ 32.75 ร้ธฬละ 35.00 
และ ร้ธฬละ 26.31 ำธนมรลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์รทมำธนผรพษัทฯ  ตามล าดัผ ดันนัน้ หากผรพษัทฯ  สรญเสฟฬลรกใ้า
กลย่มดันกล่าทโฝ ธาปส่นฯลกระทผต่ธราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ  โด้ 

ผรพษัทฯ  โด้ตระหนักถภนฯลกระทผดันกล่าททฟ่ธาปปะเกพดำภ้น ปภนมฟแนททานญนการรธนรัผใทามเสฟ่ฬนฌดฬอฬาฬาม
ำฬาฬฐานลรกใ้าราฬฬ่ธฬ และลรกใ้าสถาผันทัน้ญนและต่านฝระเทถญห้มฟป านทนมากำภ้น  ฌดฬมฟป านทนลรกใ้าราฬฬ่ธฬทฟ่เฝพ ด
ผัญชฟซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ณ สพน้ฝฟ  2559 ป านทน 65,057 ผัญชฟ สพน้ฝฟ  2558 ป านทน 57,136 ผัญชฟ และ ณ สพน้ฝฟ  2557 
ป านทน 52,778 ผัญชฟ นธกปากนฟ ้ผรพษัทฯ  ฬันอฬาฬามำฬาฬฐานลรกใ้าสถาผันญหม่ทัน้ญนและต่านฝระเทถธฬ่านต่ธเนม่ธน 



 

4. ใทามเสฟ่ฬนปากการปัดป าหน่าฬและรัผฝระกันการป าหน่าฬหลักทรัอฬ์ 
แม้ท่าการปัดป าหน่าฬและรัผฝระกันการป าหน่าฬหลักทรัอฬ์สามารถสร้านราฬโด้ญห้แก่ผรพษัทฯ  และเฝ็นฝัปปัฬหนภ่น

ญนการรักษาและำฬาฬฐานลรกใ้าำธนผรพษัทฯ  แต่ผรพษัทฯ  มฟใทามเสฟ่ฬนหากผรพษัทฯ  ญนฐานะฯร ้รัผฝระกันการป าหน่าฬโม่
สามารถป าหน่าฬหลักทรัอฬ์โด้หมดตามทฟ่รัผฝระกันโท้ ผรพษัทฯ  ปะต้ธนรัผหลักทรัอฬ์ทฟ่เหลมธปากการป าหน่าฬเำ้าโท้ญน
ผัญชฟการลนทยนำธนผรพษัทฯ  ธันธาปท าญห้ผรพษัทฯ  ต้ธนรัผรร้ฯลำาดทยน หากราใาำธนหลักทรัอฬ์ดันกล่าทภาฬหลันทฟ่เำ้า
ซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  แล้ทลดลนต ่ากท่าราใาทฟ่รัผฝระกันการป าหน่าฬ นธกปากนฟ้ ฬันส่นฯลกระทผต่ธสภาอ
ใล่ธนำธนผรพษัทฯ  ธฟกด้ทฬ ใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดำภ้นนฟธ้าปเฝ็นฯลมาปากฝัปปัฬต่านๆ เช่น การก าหนดราใาำาฬหลักทรัอฬ์
ทฟ่โม่เหมาะสมกัผใทามต้ธนการำธนนักลนทยน และใทามโม่แน่นธนญนตลาดเนพนและตลาดทยน เฝ็นต้น 

เอม่ธรธนรัผใทามเสฟ่ฬนทฟ่ธาปเกพดำภ้น ผรพษัทฯ  ปะท าการทพเใราะห์ถภนราใาทฟ่เหมาะสมำธนหลักทรัอฬ์ทฟ่ปะป าหน่าฬ 
ตรทปสธผำ้ธมรลและใทามน่าสนญปำธนผรพษัททฟ่เสนธำาฬหลักทรัอฬ์ธฬ่านรธผใธผ อพปารณาถภนใทามต้ธนการำธน
ลรกใ้าญนหลักทรัอฬ์ทฟ่ปะป าหน่าฬ และสภาทะำธนตลาดเนพนและตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ฌดฬก่ธนการรัผฝระกันการป าหน่าฬ
หลักทรัอฬ์นัน้ ใณะกรรมการผรพหารำธนผรพษัทฯ  ปะเฝ็นฯร ้ฝระเมพนใทามเสฟ่ฬนญนการธนยมัตพการรัผฝระกันการป าหน่าฬ 
ท าญห้การด าเนพนนานทฟ่ฯ่านมาำธนผรพษัทฯ  โม่เใฬฝระสผกัผฝัญหาธันสมผเนม่ธนมาปากใทามเสฟ่ฬนปากการปัดป าหน่าฬและ
รัผฝระกันการป าหน่าฬหลักทรัอฬ์ นธกปากนฟ ้ผรพษัทฯ  มฟการด ารนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพ (Net Capital Rule: 
NCR) ญนธัตราทฟ่สรนเกพนกท่าเกณฑ์ทฟ่ส านักนาน ก.ล.ต. ซภ่นก าหนดทฟ่ร้ธฬละ 7 มาฌดฬตลธด ฌดฬณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 
2559 ผรพษัทฯ  มฟธัตราส่ทนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพต่ธหนฟส้พนทัท่โฝร้ธฬละ 112.01  

 

5. ใทามเสฟ่ฬนปากการฯพดนัดชําระเนพนำธนลรกใ้าและหนฟส้รญ 
ผรพษัทฯ  โด้ลดใทามเสฟ่ฬนปากการฯพดนัดชําระราใา ฌดฬโด้อพปารณาใัดเลมธกลรกใ้าทฟ่มฟใยณภาอ มฟฐานะทาน

การเนพนทฟ่มั่นใน อร้ธมกันนฟ้ โด้มฟการก าหนดหลักเกณฑ์การอพปารณาทนเนพนซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญห้เฝ็นตามเกณฑ์ำธน
สมาใมผรพษัทหลักทรัอฬ์โทฬ ธฟกทัน้ฬันมฟการด าเนพนการอพปารณาทผททนทนเนพนซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญห้เหมาะสมกัผฐานะ
การเนพนำธนลรกใ้า กรณฟลรกใ้ามฟการฯพดนัดชําระราใา ฌดฬผรพษัทฯ  ปะมฟำัน้ตธนญนการด าเนพนการธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ 
ซภ่นฌดฬส่ทนญหญ่แล้ทลรกใ้าปะมฟหลักทรัอฬ์ญนผัญชฟ ท าญห้ผรพษัทฯ  สามารถผันใัผำาฬหลักทรัอฬ์เอม่ธการชําระหนฟ้ำธน
ลรกใ้าโด้ทันทฟ ฝระกธผกัผการทฟ่ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  โด้ก าหนดญห้ลรกใ้าราฬฬ่ธฬทยกราฬต้ธนทานหลักฝระกันส าหรัผการ
ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนผัญชฟเนพนสดโม่ต า่กท่าร้ธฬละ 20 ำธนทนเนพนซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 

นธกปากนฟ ้ผรพษัทฯ  ฬันโด้มฟผรพการญห้กร้ฬมมเนพนเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์แก่ลรกใ้า ธฬ่านโรกฎตาม ผรพษัทฯ  มฟหลักเกณฑ์
ญนการอพปารณาธนยมัตพทนเนพนและการใทผใยมตพดตามธฬ่านเใร่นใรัดและรัดกยม ฌดฬผรพษัทฯ  ปะมฟการก าหนดราฬชม่ธ
หลักทรัอฬ์ และธัตรามาร์ปพน้เรพ่มต้น (Initial Margin Rate) และมฟการทผททนราฬชม่ธหลักทรัอฬ์ธฬ่านสม า่เสมธ ธฟกทัน้
ผรพษัทฯ  มฟการใทผใยมญห้ลรกใ้าทานหลักฝระกันโท้ญนผัญชฟมาร์ปพน้และหากทรัอฬ์สพนำธนลรกใ้ามฟมรลใ่าลดลนต า่กท่าธัตรา
มาร์ปพน้รักษาสภาอ ผรพษัทฯ  ปะด าเนพนการเรฟฬกหลักฝระกันเอพม่หรมธผันใัผำาฬ แล้ทแต่กรณฟ 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟฬธดลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้ใ้านรัผรทมเท่ากัผ 4,521 ล้าน
ผาท ฌดฬมฟมรลหนฟปั้ดชัน้สนสัฬป านทน 70 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทนร้ธฬละ 1.55 ำธนฬธดลรกหนฟธ้ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
ดธกเผฟ้ฬใ้านรัผรทม ซภ่นผรพษัทฯ  โด้ตัน้ส ารธนมรลหนฟ้ปัดชัน้สนสัฬโท้แล้ทเตฎมป านทน ฝัปปย ผันผรพษัทฯ  ธฬร ่ระหท่านการ
ตพดตามญห้ชําระหนฟ ้และด าเนพนใดฟกัผลรกหนฟร้าฬทฟ่ถรกปัดชัน้สนสัฬดันกล่าท ฌดฬผรพษัทฯ  มฟนฌฬผาฬปะตัดหนฟส้รญต่ธเมม่ธใดฟ
ดันกล่าทถภนทฟ่สยดแล้ทและลรกหนฟโ้ม่สามารถชําระหนฟด้ันกล่าทโด้  



 

6. ใทามเสฟ่ฬนทานด้านผยใลากร 
ผยใลากรถมธเฝ็นฝัปปัฬส าใัญญนการฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์ซภ่นเฝ็นธย รกพปการญห้ผรพการ ฌดฬเาอาะผยใลากรด้านทฟ่

ฝรภกษาการลนทยน ทาณพชธนกพป และทพเใราะห์หลักทรัอฬ์ ซภ่นถมธท่าเฝ็นทพชาชฟอทฟ่ญช้ใทามรร้ใทามชํานาญเาอาะด้านและ
เฝ็นทฟ่ต้ธนการำธนตลาดแรนนานเฝ็นธฬ่านมาก ทัน้นฟก้ารฌฬกฬ้าฬผยใลากรดันกล่าท ธาปส่นฯลต่ธใทามต่ธเนม่ธนำธนการ
ด าเนพนนาน และฯลการด าเนพนนานำธนผรพษัทฯ  โด้ 

เอม่ธเฝ็นการลดใทามเสฟ่ฬนและฯลกระทผทฟ่ธาปเกพดำภ้นกัผธย รกพป ธันเนม่ธนมาปากการฌฬกฬ้าฬผย ใลากร ผรพษัทฯ  
ปภนมฟนฌฬผาฬญนการอัฒนาและเอพ่มอร นใทามรร้ใทามสามารถำธนอนักนานญนทยกระดัผและสาฬนานเอม่ธญห้สามารถท านาน
ทดแทนกันโด้ญนกรณฟทฟ่มฟการฌฬกฬ้าฬผย ใลากร นธกปากนฟ้ การทฟ่สมาใมผรพษัทหลักทรัอฬ์โด้ก าหนดมาตรการ เอม่ธ
ใทผใยมธัตราฯลตธผแทนำัน้สรนส าหรัผทฟ่ฝรภกษาการลนทยน ถมธเฝ็นธฟกฝัปปัฬหนภ่นทฟ่ช่ทฬลดใทามรยนแรนำธนฝัญหาการ
ฌฬกฬ้าฬทฟ่ฝรภกษาการลนทยน โด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ ธฟกทัน้ผรพษัทฯ  ฬันมฟมาตรการปรนญปอนักนานด้ทฬการญห้ฯลตธผแทน
ทฟ่เหมาะสมและสธดใล้ธนกัผสภาทะตลาดญนรรฝแผผต่านๆ เช่น เนพนเดมธน ฌผนัส สทัสดพการ เฝ็นต้น รทมโฝปนถภนการดรแลทฟ่
ดฟปากใณะฯร ้ผรพหารำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ญห้ใทามญส่ญปญนการฝรัผฝรยนสภาอแทดล้ธมญนการท านานญห้ทันสมัฬ และมฟใยณภาอ
ชฟทพตทฟ่ดฟญนการท านาน ทัน้ฬันมฟนฌฬผาฬมย ่นเน้นการเสรพมสร้านใทามฯร กอันำธนผย ใลากรภาฬญนธนใ์กร สนัผสนยนการ
ท านานร่ทมกันเฝ็นทฟมนานทฟ่ดฟ อร้ธมกัผมฟแฯนญนการอัฒนาผย ใลากรเอม่ธญห้เกพดการอัฒนาำฟดใทามสามารถญนการ
ท านานและเกพดใทามก้าทหน้าญนธาชฟอธฬ่านมัน่ใน 

 

7. ใทามเสฟ่ฬนปากการำัดำ้ธนำธนระผผใธมอพทเตธร์ 
ระผผใธมอพทเตธร์เฝ็นฝัปปัฬทฟ่ส าใัญธฟกฝัปปัฬหนภ่นญนการฝระกธผธย รกพป ซภ่นการำัดำ้ธนหรมธใทามฯพดอลาดำธน

ระผผดันกล่าทปะส่นฯลกระทผฌดฬตรนต่ธการด าเนพนนานและใทามน่าเชม่ธถมธำธนผรพษัทฯ   ฝัปปย ผันผรพษัทฯ  โด้ญช้ระผผ
ซธฮต์แทร์ Intelligent Integrated  Brokerage Application (IIBS) ส าหรัผธย รกพปนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ซภ่นเฝ็น
ระผผใธมอพทเตธร์หลักทฟ่ญช้ญนธย รกพปหลักทรัอฬ์ ฌดฬระผผ IIBS ฝระกธผด้ทฬส่ทนส าใัญโด้แก่ ส่ทนระผผ Front Office 
Integrated System (IFIS) ซภ่นเฝ็นระผผซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์แผผเรฟฬลโทม์ (Real Time) และระผผ การฬมมและญห้ฬมม
หลักทรัอฬ์ (SBL) ทฟ่เชม่ธมต่ธกัผระผผ  Front และ Back office  ส่ทนระผผทฟ่ทานผรพษัทฯ  มฟญห้ผรพการแก่ลรกใ้า ใมธ
ระผผ iTrade ทฟ่ท าญห้ลรกใ้าสามารถส่นใ าสัน่ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์โด้ฌดฬการเชม่ธมต่ธฯ่านระผผธพนเตธร์เนฎต รทมถภนระผผทฟ่
ลรกใ้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ (Global Trading) โด้ด้ทฬ และธฟกส่ทนเฝ็นระผผ Securities Back-Office 
Automation System (SBA) ซภ่นเฝ็นระผผเกฟ่ฬทกัผการชําระราใาซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ระหท่านลรกใ้าและถรนฬ์รัผะาก
หลักทรัอฬ์ รทมทัน้ฝระมทลฯลและปัดการระผผำ้ธมรลต่านๆ เช่น ทนเนพนเใรดพตำธนลรกใ้า ราฬนานธัตราส่ทนเนพนกธนทยน
สภาอใล่ธนสยทธพ เฝ็นต้น และฬันมฟระผผ Oracle Finance ซภ่นเฝ็นระผผผรพหารปัดการด้านผัญชฟและการเนพนทฟ่มฟ
ฝระสพทธพภาอ นธกปากระผผนานด้านหลักทรัอฬ์แล้ท ผรพษัทฯ  ฬันมฟระผผนานด้านธนยอันธ์ ฌดฬญช้ระผผ Front Office 
Integrated Derivatives System (IFISD) และ SBAd ซภ่นเฝ็นระผผการซม้ธำาฬ Derivatives แผผเรฟฬลโทม์ และระผผการ
ฝระมทลฯลปัดการำ้ธมรลทานด้าน Back Office  

ผรพษัทฯ  โด้เลฎนเหฎนถภนใทามส าใัญำธนระผผใธมอพทเตธร์ ปภนมฟการฝรัผฝรยนและเอพม่ฝระสพทธพภาอำธนระผผธฬ่าน
ต่ธเนม่ธน ฌดฬโด้เอพ่มฝระสพทธพภาอญนการฝระมทลฯลญห้รทดเรฎทมากฬพ่นำภ้นและรธนรัผำ้ธมรลโด้มากำภ้น ธฟกทัน้ฬันเอพ่มระผผ
การส ารธนญนทยกด้านโม่ท่าปะเฝ็นการส ารธนำ้ธมรล ระผผโฮฮ้า ระผผเใรมธำ่าฬญห้มฟใทามฝลธดภัฬมากฬพ่นำภ้นด้ทฬ ฌดฬ
นธกปากระผผส ารธนำ้ธมรลทฟ่ส านักนานญหญ่แล้ท ผรพษัทฯ  โด้ปัดตัน้ถรนฬ์ส ารธนำ้ธมรลทฟ่ 47/553-4, 47/557-8 ชัน้ 8 
ธาใารผานกธกแลนด์ ถนนฝ๊ธฝฝร ล่า ธ าเภธฝากเกรฎด ปันหทัดนนทผย รฟ 11120 ซภ่ นปะสามารถญช้นานแทนระผผ
ใธมอพทเตธร์ด้านหลักทรัอฬ์โด้ทันทฟญนกรณฟทฟ่ระผผทฟ่ส านักนานญหญ่ำัดำ้ธน  ทัน้นฟ ้หากอพปารณาญนแน่ธัตรา Utilization 
rate ระผผใธมอพทเตธร์ำธนผรพษัทฯ  มฟการญช้นานธฬร ่ญนระดัผเอฟฬนร้ธฬละ 50 ญนฝัปปย ผัน ซภ่นฬันสามารถฝระมทลฯลและ
รธนรัผำ้ธมรลโด้ธฟกเฝ็นป านทนมาก และระผผนานด้าน Derivatives ผรพษัทฯ  โด้ปัดญห้มฟเใรม่ธนส ารธนฌดฬญช้ระผผ Click 



 

Trade ำธน TFEX และ Set Trade เฝ็นระผผส ารธน ซภ่นสามารถญช้นานโด้หากระผผ Derivatives หลักมฟฝัญหา   ส าหรัผ
นฌฬผาฬการใทผใยมฝฏพผัตพนานและการรักษาใทามฝลธดภัฬด้านเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถ ผรพษัทฯ  โด้ฝฏพผัตพตามกฎเกณฑ์
ำธนส านักนาน ก.ล.ต. ฌดฬเใร่นใรัด 

ญนส่ทนำธนสาำาต่านปันหทัด ผรพษัทฯ  โด้ตพดตัน้ระผผใธมอพทเตธร์ส าหรัผสาำาและเช่าทนปร MPLS เฝ็นสาฬส่น
ำ้ธมรลหลักญนการตพดต่ธกัผส านักนานญหญ่ ท าญห้การส่นำ้ธมรลการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ปากสาำามาฬันส านักนานญหญ่
รทดเรฎทฬพ่นำภ้น อร้ธมกัผเช่าทนปรส ารธนเอม่ธตพดต่ธกัผส านักนานญหญ่ฌดฬตรนหากระผผใธมอพทเตธร์สาำาเกพดำัดำ้ธน 
ท าญห้ใทามเสฟ่ฬนญนเรม่ธนการส่นำ้ธมรลระหท่านส านักนานญหญ่กัผสาำาลดลน ธฟกทัน้ผรพษัทฯ  ฬันมฟการปัดตัน้ระผผโฮฮ้า
ส ารธนญนกรณฟทฟ่เกพดเหตยโฮฮ้าำัดำ้ธน 

นธกปากนฟ ้ผรพษัทฯ  ฬันมฟการทดสธผระผผใธมอพทเตธร์เฝ็นฝระป าทยกเดมธนญนเรม่ธนการท านานำธนระผผฌดฬรทม 
ฌดฬเาอาะธฬ่านฬพน่เรม่ธนโฮฮ้าำัดำ้ธน ธฟกทัน้ฬันมฟอนักนานปากผรพษัทเป้าำธนระผผมาตรทปสธผทยก 3 เดมธน  

ด้ทฬการอัฒนาระผผเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถธฬ่านต่ธเนม่ธน รทมทัน้การเลมธกญช้เทใฌนฌลฬฟธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ เอม่ธ
การผรพหารปัดการ การฝฏพผัตพนาน และการผรพการทฟ่ดฟทฟ่สยดญห้กัผลรกใ้า ท าญห้ใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดปากใทามำัดำ้ธนำธนระผผ
ใธมอพทเตธร์ปภนโม่เกพดำภน้ 

 

8. ใทามเสฟ่ฬนปากการทฟ่ธย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า เฝ็นธย รกพปทฟ่ธฬร ่ภาฬญต้
กฎหมาฬและำ้ธก าหนดทฟ่เำ้มนทด รทมถภนำ้ธฯพดอลาดญนการฝระกธผธย รกพป ซภ่ นธาปส่นฯล
กระทผต่ธฯลการด าเนพนนานและฐานะการเนพนำธนผรพษัทฯ  

เนม่ธนปากธย รกพปทานด้านหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าเฝ็นธย รกพปทฟ่ธฬร ่ภาฬญต้การก ากัผดรแลและใทผใยม
ฌดฬกฎหมาฬทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนำธนหน่ทฬนานก ากัผดรแลต่านๆ เช่น ส านักนาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ผรพษัท ตลาด
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด (มหาชน)  ส านักนานฝ้ธนกันและฝราผฝรามการฮธกเนพน และสมาใม
ผรพษัทหลักทรัอฬ์โทฬ เฝ็นต้น  ดันนัน้  ผรพษัทฯ  ปภนธาปโด้รัผฯลกระทผทัน้ญนด้านการฝฏพผัตพนานต้นทยนญนการด าเนพนการ
ทฟ่เอพม่ำภน้ และใทามรร้ใทามเำ้าญปำธนะ่าฬนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน เฝ็นต้น ปากการก าหนด และ*หรมธ การเฝลฟ่ฬนแฝลนหลักเกณฑ์
นฌฬผาฬ รทมทัน้มาตรการญนการก ากัผดรแลธย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ำธนภาใรัฐหรมธหน่ทฬนานทฟ่
ก ากัผดรแล  นธกปากนฟ้ ผรพษัทฯ  ฬันธาปมฟใทามเสฟ่ฬนปากำ้ธฯพดอลาดญนการด าเนพนธย รกพปญนด้านต่านๆ เช่น ใทาม
ฯพดอลาดญนการฝฏพผัตพหน้าทฟ่ำธนะ่าฬนานต่านๆ ำธนผรพษัทฯ  การโม่ฝฏพผัตพตามมาตรฐานการฝฏพผัตพนานและ
ปรรฬาผรรณำธนฯร ้แนะน าการลนทยนและนักทพใราะห์หลักทรัอฬ์ เฝ็นต้น ซภ่นำ้ธฯพดอลาดดันกล่าทธาปส่นฯลกระทผต่ธ
ชม่ธเสฟฬนำธนผรพษัทฯ  และมฟใทามเสฟ่ฬนทฟ่ผรพษัทฯ  ธาปถรกอพปารณาด าเนพนการเฝรฟฬผเทฟฬผฝรัผ และ*หรมธการด าเนพนการ
ธม่นตามทฟ่ก าหนด และ*หรมธอนักนานำธนผรพษัทฯ  ธาปถรกอพปารณาลนฌทษตัน้แต่ก าชผัตักเตมธนปนถภนถรกสั่นอักการ
ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ดันกล่าท 

ธฬ่านโรกฎตาม ผรพษัทฯ  มฟนฌฬผาฬญห้มฟะ่าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่าฬก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนานเอม่ธท าหน้าทฟ่ญน 
การก ากัผดรแล ใทผใยมและตรทปสธผญห้อนักนานทยกระดัผฝฏพผัตพนานโด้ธฬ่านถรกต้ธนเฝ็นโฝตามำ้ธก าหนดและหลักเกณฑ์
ต่านๆ ำธนหน่ทฬนานทฟ่ก ากัผดรแลธฬ่านเใร่นใรัด และเมม่ธมฟการแก้โำำ้ธก าหนด และ*หรมธกฎเกณฑ์ต่านๆ ผรพษัทฯ  ปะปัด
ญห้มฟการแป้นฝระกาถ กฎเกณฑ์ญห้อนักนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนทยกในโด้รัผทราผธฬ่านทั่ทถภนกัน เอม่ธญห้รัผทราผและฝฏพผัตพตาม
กฎเกณฑ์ทฟ่เฝ็นฝัปปย ผัน 

 
 
 

 



 

9. ใทามเสฟ่ฬนปากการฝระกธผธย รกพปซม ้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า  
ปากใทามฯันฯทนญนทพถทานำธนดัชนฟหลักทรัอฬ์ตลธดฝฟ  2559 ซภ่นมฟสาเหตยมาปากฝัปปัฬต่านๆ ทัน้ปากฝัปปัฬ

ภาฬญนและภาฬนธก เช่น แนทฌน้มการฝรัผำภน้ดธกเผฟฬ้ำธนธนาใารกลานสหรัฐ (FED) และการชะลธตัทำธนเถรษฐกพปปฟน 
เฝ็นต้น ส่นฯลญห้เกพดฯลลผต่ธผรรฬากาถการลนทยนญนฝระเทถ ฝระกธผกัผการฝรัผตัทลนำธนราใาสพนใ้าฌภใภัณฑ์ต่านๆ 
เช่น ทธนใ า และน า้มัน โด้ส่นฯลกระทผกัผการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าทฟ่ธ้านธพนกัผสพนใ้าฌภใภัณฑ์เหล่านฟด้้ทฬ 

เนม่ธนปากการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าปะมฟใทามเสฟ่ฬนสรนปากใทามฯันฯทนำธนราใาและใทามซผัซ้ธนำธน
ลักษณะสพนใ้า  ผรพษัทฯ  โด้มฟการก าหนดการผรพหารใทามเสฟ่ฬนทฟ่เำ้มนทดและรัดกยม ฌดฬใัดเลมธกลรกใ้าทฟ่มฟใทามรร้ มฟ
ฝระสผการณ์การลนทยนญนสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า และอพปารณาทนเนพนญห้เหมาะสมกัผฐานะ ใทามสามารถญนการชําระหนฟ้
ำธนลรกใ้า รทมถภนโด้ก าหนดการทานเนพนฝระกัน (Margin) ญห้เอฟฬนอธก่ธนส่นใ าสัน่ซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าำธน
ลรกใ้าทัท่โฝ และำัน้ตธนการฝฏพผัตพนานทฟ่ชดัเปนญนการเรฟฬกหลักฝระกันเอพ่มหรมธการผันใัผฝพ ดฐานะ ฌดฬมฟการตรทปสธผ
สถานะ Intraday Force ณ เทลา 12.30 น. ำธนทยกทันท าการ นธกปากนฟ ้ผรพษัทฯ  ฬันโด้ด าเนพนการปัดธผรมเอม่ธญห้
ใทามรร้ และสร้านใทามเำ้าญปญนการญห้ผรพการญนสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าญห้กัผผยใลากรำธนผรพษัทฯ  ธฬ่านต่ธเนม่ธน  

ญนส่ทนำธนธย รกรรม SSF Block Trade นธกปากปะมฟการำัน้ตธนการก ากัผดรแลใทามเสฟ่ฬนตามราฬละเธฟฬด
ำ้านต้นแล้ท ทานผรพษัทฯ  ฬันก าหนดญห้ลรกใ้าทฟ่ต้ธนการท าธย รกรรมต้ธนลนนามญนผันทภกแนผท้าฬสัญญาแต่นตัน้ตัทแทน
ซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ก่ธนเรพ่มท าธย รกรรม เอม่ธรัผทราผถภนำ้ธก าหนดและเนม่ธนโำต่านๆ ำธนธย รกรรม ก่ธน
เรพม่ท าธย รกรรม และผรพษัทฯ  ฬันโด้ก าหนดการผรพหารใทามเสฟ่ฬนภาฬญน (Risk Policy) เฝ็นการใทผใยมใทามเสฟ่ฬนเาอาะ
ธย รกรรมนฟเ้อพม่เตพมด้ทฬ 

  

10. ใทามเสฟ่ฬนปากการฝระกธผธย รกพปการฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ 
เนม่ธนปากธย รกรรมการฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ส่ทนญหญ่ลรกใ้าปะน าโฝญช้เฝ็นเใรม่ธนมมธเอม่ธฝ้ธนกันใทามเสฟ่ฬนและหา

ฯลตธผแทนญนสภาทะทฟ่ตลาดมฟใทามฯันฯทนมาก ผรพษัทฯ  ปภนโด้มฟการฝ้ธนกันใทามเสฟ่ฬนทฟ่ธาปเกพดำภ้นปากการท า
ธย รกรรมำธนลรกใ้า ฌดฬก าหนดญห้ลรกใ้าฯร ้ฬมมปะต้ธนทานเนพนหลักฝระกันก่ธนการฬมมหลักทรัอฬ์โม่น้ธฬกท่าเกณฑ์ทฟ่ผรพษัทฯ  
ก าหนด ปะต้ธนด ารนมรลใ่าหลักฝระกันโท้โม่น้ธฬกท่าระดัผหลักฝระกันทฟ่ผรพษัทฯ  ก าหนดโท้ ซภ่นหากมรลใ่าหลักฝระกันการ
ฬมมหลักทรัอฬ์ำธนฯร ้ฬมมลดลนต า่กท่าหลักฝระกันทฟ่ก าหนด ผรพษัทฯ  ปะมฟำัน้ตธนการเรฟฬกญห้ลรกใ้าฯร ้ฬมมน าเนพนหลักฝระกัน
มาทานเอพม่ญห้ถภนระดัผหลักฝระกันทฟ่ผรพษัทฯ  ก าหนดโท้ 

 

11. ใทามเสฟ่ฬนปากการฝระกธผธย รกพปญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ 
11.1. ใทามเสฟ่ฬนเกฟ่ฬทกัผญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ 
ใทามเสฟ่ฬนปากการฯันฯทนำธนราใาญผแสดนสพทธพธนยอันธ์ 
เนม่ธนปากราใาำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์มฟการเใลม่ธนโหทธฬ่านรทดเรฎท และมฟใทามซผัซ้ธนญนการหาราใา

ทฤษฎฟทฟ่แท้ปรพนเอราะำภน้กัผฝัปปัฬหลาฬธฬ่านทฟ่ส่นฯลกระทผ ฌดฬทฟ่ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์เฝ็นฯลพตภัณฑ์ทานการเนพน
ทฟ่ญช้เนพนลนทยนต า่แต่ญห้ฯลตธผแทนสรน ซภ่นญนำณะเดฟฬทกันฯร ้ลนทยนมฟฌธกาสทฟ่ปะำาดทยนสรนด้ทฬเช่นกันถ้าทพถทานราใาเฝ็นโฝ
ญนทพถทานตรนกันำ้ามกัผทฟ่ฯร ้ลนทยนใาดการณ์โท้ ฌดฬการำาดทยนปะถรกป ากัดเท่ากัผป านทนเนพนทฟ่ฯร ้ลนทยนญช้ญนการซม้ธ
ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ดันนัน้การลนทยนญนฯลพตภัณฑ์ดันกล่าทปัดท่ามฟใทามเสฟ่ฬนซภ่นฯร ้ลนทยนใทรถภกษาท าใทาม
เำ้าญปก่ธนท าการลนทยนญนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ธฬ่านละเธฟฬด ฌดฬฝัปปัฬทฟ่มฟฯลกระทผต่ธการเฝลฟ่ฬนแฝลนราใา
ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฝระกธผด้ทฬ 

 
  



 

1) ธย ฝสนใ์และธย ฝทานำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ 
ราใาญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ธาปปะฝรัผตัทเอพม่ำภน้หรมธลดลนธฬ่านรทดเรฎท ำภน้กัผฝรพมาณใทามต้ธนการ
ญนการซม้ธและำาฬ (ธย ฝสนใ์และธย ฝทาน) ำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ณ ำณะนัน้ๆ 

2) ราใาหลักทรัอฬ์หรมธราใาดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน (เมม่ธฝัปปัฬธม่นๆในทฟ่) 
 เมม่ธราใาหลักทรัอฬ์หรมธราใาดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพนฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ปะส่นฯลญห้ราใา Call Warrant 

ฝรัผตัทเอพม่ำภน้ ำณะทฟ่ราใา Put Warrant ฝรัผตัทลดลน 
 เมม่ธราใาหลักทรัอฬ์หรมธราใาดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพนฝรัผตัทลดลน ปะส่นฯลญห้ราใา Call Warrant 

ฝรัผตัทลดลน ญนำณะทฟ่ราใา Put Warrant ฝรัผตัทเอพม่ำภน้ 
3) ราใาญช้สพทธพ (เมม่ธฝัปปัฬธม่นๆในทฟ่) 
 เมม่ธราใาญช้สพทธพฝรัผตัทสรนำภ้น ปะส่นฯลญห้ราใา Call Warrant ฝรัผตัทลดลน ำณะทฟ่ราใา Put 

Warrant ฝรัผตัทเอพม่ำภน้ 
 เมม่ธราใาญช้สพทธพฝรัผตัทลดลน ปะส่นฯลญห้ราใา Call Warrant ฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ำณะทฟ่ราใา Put 

Warrant ฝรัผตัทลดลน 
4) ใทามฯันฯทนำธนราใาหลักทรัอฬ์หรมธดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน (เมม่ธฝัปปัฬธม่นๆในทฟ่) 
 เมม่ธใทามฯันฯทนำธนราใาหลักทรัอฬ์หรมธดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพนฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ราใา Call Warrant 

และ Put Warrant ธาปปะฝรัผตัทสรนำภน้ตามโฝด้ทฬ 
 เมม่ธใทามฯันฯทนำธนราใาหลักทรัอฬ์หรมธดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพนฝรัผตัทลดลน ราใา Call Warrant 

และ Put Warrant ธาปปะฝรัผตัทลดลนตามโฝด้ทฬ 
5) ธาฬยในเหลมธำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ (เมม่ธฝัปปัฬธม่นๆในทฟ่) 

เมม่ธธาฬยในเหลมธำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ลดน้ธฬลน ราใา Call Warrant และ Put Warrant ปะ
ฝรัผตัทลดลนตามโฝด้ทฬ 

6) ธัตราดธกเผฟฬ้ (เมม่ธฝัปปัฬธม่นๆในทฟ่) 
 เมม่ธธัตราดธกเผฟฬ้ฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ราใา Call Warrant ปะฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ำณะทฟ่ราใา Put Warrant 

ปะฝรัผตัทลดลน 
 เมม่ธธัตราดธกเผฟฬ้ฝรัผตัทลดลน ราใา Call Warrant ปะฝรัผตัทลดลน ำณะทฟ่ราใา Put Warrant ปะ

ฝรัผตัทเอพม่ำภน้ 
7) ธัตราเนพนฝันฯลำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพน (เมม่ธฝัปปัฬธม่นๆในทฟ่) 
 เมม่ธธัตราเนพนฝันฯลฝรัผเอพ่มำภ้น ราใา Call Warrant ปะฝรัผตัทลดลน ำณะทฟ่ราใา Put Warrant 

ธาปปะฝรัผตัทเอพม่ำภน้ 
 เมม่ธธัตราเนพนฝันฯลฝรัผลดลน ราใา Call Warrant ปะฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ำณะทฟ่ราใา Put Warrant 

ธาปปะฝรัผตัทลดลน 
 
ใทามเสฟ่ฬนญนเรม่ธนสภาอใล่ธน 
ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์แต่ละรย ่นทฟ่ท าการซม ้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ธาปมฟใทามเสฟ่ฬนญนเรม ่ธนำธน

สภาอใล่ธนโด้เนม่ธนปากป านทนทฟ่ถรกธธกมาญนแต่ละรย ่นมฟฝรพมาณน้ธฬเมม่ธเทฟฬผกัผหลักทรัอฬ์ทั่ทโฝทฟ่ท าการซม้ธำาฬญน
ตลาดฯ  นธกปากนฟ้สภาอใล่ธนำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ธาปลดน้ธฬลนโฝ เมม่ธการซม้ธำาฬำธนหลักทรัอฬ์
ธ้านธพนฝรัผตัทลนลด 
  



 

ธฬ่านโรกฎตามฯร ้ดรแลสภาอใล่ธน (Market Maker) ปะท าหน้าญนการส่นใ าสัน่เสนธซม้ธและเสนธำาฬเอม่ธใทผใยม
ราใา และฝรพมาณ ญห้เฝ็นโฝตามำ้ธก าหนดทฟ่ระผย โท้ญนำ้ธก าหนดท่าด้ทฬสพทธพ เอม่ธญห้ฯร ้ลนทยนสามารถท าการซม้ธำาฬ
ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์โด้เมม่ธต้ธนการ ทัน้นฟฯ้ร ้ลนทยนใทรถภกษาำ้ธมรลปากแผผ 69-Full /Short รทมถภนำ้ธก าหนด
สพทธพฌดฬละเธฟฬดก่ธนตัดสพนญปลนทยน 

 
11.2. ใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดปากหลักทรัอฬ์ธ้านธพนหรมธดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน 
การทฟ่ผรพษัททฟ่เฝ็นฯร ้ธธกหลักทรัอฬ์ธ้านธพนญห้สพทธพอพเถษต่านๆแก่ฯร ้ถมธหย้นเดพม 
ผรพษัทฯ  ธาปปะท าการฝรัผสพทธพญห้กัผฯร ้ลนทยน ฌดฬการเฝลฟ่ฬนแฝลนราใาญช้สพทธพ และ*หรมธ ธัตราญช้สพทธพต่ธหน่ทฬ 

ส าหรัผญผส าใัญสพทธพธนยอันธ์ทฟ่สพนใ้าธ้านธพนเฝ็นหย้น ฌดฬใ านทณปากสรตรทฟ่ระผย โท้ญนำ้ธก าหนดสพทธพ ญนกรณฟทฟ่ผรพษัทฯร ้
ธธกหลักทรัอฬ์ธ้านธพน (“ผรพษัทธ้านธพน”) ญห้สพทธพอพเถษต่านๆแก่ฯร ้ถมธหย้นเดพม ซภ่นโด้แก่ 

1)  การปัดสรรหย้นญหม่ญห้ฯร ้ถมธหย้นเดพมำธนผรพษัทซภ่นเฝ็นฯร ้ธธกหลักทรัอฬ์ธ้านธพน 
2) การป่าฬหย้นฝันฯลำธนผรพษัทธ้านธพน 
3) การป่าฬเนพนฝันฯลำธนผรพษัทธ้านธพน 
4) การแผ่นหรมธรทมหย้นำธนผรพษัทธ้านธพน 
การถรกระนัผหรมธหฬยดการซม้ธำาฬำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนหรมธการหฬยดการใ านทณดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน 
หลักทรัอฬ์ธ้านธพนญดทฟ่ถรกระนัผหรมธหฬยดการซม้ธำาฬ ฌดฬการฝระกาถำภ้นเใรม่ธนหมาฬ Suspension (SP) หรมธ 

Halt (H) ปะท าส่นฯลญห้ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ทฟ่ธ้านธพนหลักทรัอฬ์ดันกล่าทถรกระนัผการซม้ธำาฬโฝด้ทฬ ฯร ้ลนทยนปะโม่
สามารถท าการซม้ธำาฬญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์โด้ญนช่ทนเทลาดันกล่าท รทมโฝถภนญนกรณฟทฟ่สพนใ้าธ้านธพนเฝ็นดัชนฟ
หลักทรัอฬ์ธ้านธพนทฟ่มฟการหฬยดการใ านทณใ่าดัชนฟ กฎปะส่นฯลต่ธญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์เช่นเดฟฬทกัน 

การเอพกถธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนปากการเฝ็นหลักทรัอฬ์ปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  
การเอพกถธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนปากการเฝ็นหลักทรัอฬ์ปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ก่ธนทันใรผก าหนดธาฬย

ำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ผรพษัทฯ  ปะท าการเลม่ธนทันใรผก าหนดธาฬย ำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์เำ้ามาญห้
เรฎทำภน้ ส่นฯลญห้ธาฬยทฟ่ในเหลมธำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ลดลนธฬ่านรทดเรฎท และธาปปะท าญห้ราใาญผส าใัญแสดน
สพทธพธนยอันธ์ลดลนธฬ่านรทดเรฎทเช่นกัน 

การชําระผัญชฟำธนผรพษัทธ้านธพน 
ญนกรณฟทฟ่ทฟ่ฝระชยมฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทธ้านธพนมฟมตพญห้เลพกผรพษัทธ้านธพน หรมธแต่นตัน้ฯร ้ชําระผัญชฟ หรมธถาลมฟใ าสัน่ถภน

ทฟ่สยดญห้เลพกผรพษัทธ้านธพน หรมธญห้อพทักษ์ทรัอฬ์เดฎดำาด กรณฟญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฝระเภทสพทธพญนการซม้ธ (Call 
warrant) ทฟ่ฬันโม่โด้ญช้สพทธพทัน้หมดปะถรกฬกเลพกและโม่สามารถน าโฝญช้สพทธพตามญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์โด้ธฟก ฌดฬ
ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ปะถรกฬกเลพก ณ ทันทฟ่ทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทธ้านธพนมฟมตพ หรมธตามทันทฟ่ทฟ่ถาลก าหนด
หรมธมฟใ าสั่น แล้ทแต่กรณฟ ฌดฬการฬกเลพกดันกล่าทปะฯลกระทผท าญห้มรลใ่าำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ลดลนโฝ
ญนทันทฟ กรณฟญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฝระเภทสพทธพญนการำาฬ (Put warrant) ญห้ฯร ้ธธกญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ  
ฝระกาถแป้นราใาฬย ตพธรรมำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนญห้ฯร ้ถมธญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ  ทราผภาฬญนห้าสพผ (50) ทัน
หลันปากทันทฟ่ทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทธ้านธพนมฟมตพญห้เลพกผรพษัทธ้านธพน หรมธแต่นตัน้ฯร ้ชําระผัญชฟ หรมธถาลมฟใ าสัน่ทฟ่ถภน
ทฟ่สยดญห้เลพกผรพษัทธ้านธพน หรมธญห้อพทักษ์ทรัอฬ์เดฎดำาด ฌดฬทัน้นฟ ้“ราใาฬยตพธรรม” หมาฬถภน ราใาฬยตพธรรมทฟ่ปัดท าฌดฬทฟ่
ฝรภกษาการเนพนธพสระทฟ่ธฬร ่ญนผัญชฟทฟ่ส านักนาน ก.ล.ต. ญห้ใทามเหฎนชธผ ฌดฬราใาฬยตพธรรมดันกล่าทต้ธนถรกปัดท าำภน้โม่เกพน
กท่าห้าสพผ (50) ทันก่ธนทันทฟ่ฯร ้ธธกญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ  ฝระกาถแป้นราใาฬยตพธรรม ฌดฬถมธท่าราใาฬยตพธรรม
ใมธราใาธ้านธพน ญห้ฯร ้ธธกญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ  ชําระเนพนสดส่ทนต่านสยทธพ (ถ้ามฟ) ญห้ฯร ้ถมธญผส าใัญแสดนสพทธพ
ธนยอันธ์ฯ  ฌดฬชําระเำ้าผัญชฟธนาใารำธนฯร ้ถมธญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ  หรมธเฝ็นเช็ใระผย ชม่ธำฟดใร่ธมสั่นป่าฬญห้ฯร ้



 

ถมธญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ  ทฟ่มฟราฬชม่ธตามสมย ดทะเผฟฬน ณ ทันญช้สพทธพธัตฌนมัตพ และปัดส่นญห้ทานโฝรษณฟฬ์
ลนทะเผฟฬน ภาฬญนเก้า (9) ทันท าการนัผปากทันทฟ่ฝระกาถราใาฬยตพธรรมหรมธมฟราใาธ้านธพน แล้ทแต่กรณฟ 

ญนกรณฟทฟ่ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ธ้านธพนกัผดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน ผรพษัทฯ  ปะโม่ท าการฝรัผตัทใรณดัชนฟ
และ*หรมธราใาญช้สพทธพ เท้นแต่ฯร ้ธธกญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ เหฎนแล้ทท่ามฟเหตยธันใทรซภ่นส่นฯลกระทผธฬ่านมฟ
นัฬส าใัญต่ธฯร ้ถมธญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ผรพษัทฯ  ปะท าการอพปารณาหาทพธฟการทฟ่เหมาะสมญนการฝรัผตัทใรณดัชนฟ 
และ*หรมธราใาญช้สพทธพธฬ่านเฝ็นธรรม รทมโฝถภนการก าหนดทันทฟ่มฟการฝรัผตัทใรณดัชนฟและ*หรมธราใาญช้สพทธพตลธดปน
ทันทฟ่มฟฯลผันใัผญช้ ฌดฬโม่ท าญห้สพทธพำธนฯร ้ถมธญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ลดน้ธฬโฝกท่าเดพม ทัน้นฟผ้รพษัทฯ  ปะแป้นญห้ฯร ้ถมธ
ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ทราผตามระเผฟฬผและทพธฟการำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  และหน่ทฬนานธม่นทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน 

 
11.3. ใทามเสฟ่ฬนปากเหตยการณ์ำัดำ้ธนญนการชําระราใาและส่นมธผ 
เหตยการณ์ำัดำ้ธนญนการชําระราใา หมาฬถภน เหตยการณ์ทฟ่ธฬร ่นธกเหนมธการใทผใยมำธนฯร ้ธธกญผส าใัญแสดน

สพทธพธนยอันธ์ฯ  และโม่โด้เกพดปากใทามฯพดำธนฯร ้ธธกญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ  ซภ่นท าญห้ฯร ้ธธกญผส าใัญแสดนสพทธพ
ธนยอันธ์ฯ  โม่สามารถชําระราใาญห้ฯร ้ถมธญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ  ทฟ่ญช้สพทธพโด้ ซภ่ นรทมถภนแต่โม่ป ากัดเาอาะ
เหตยการณ์ดันต่ธโฝนฟ ้

(1)  เกพดสนใรามหรมธปลาปลญนฝระเทถหรมธต่านฝระเทถ หรมธเหตยธม่นญดทฟ่มฟฯลท าญห้โม่สามารถซม้ธำาฬญผส าใัญ
แสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ หรมธหลักทรัอฬ์ธ้านธพนญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  โด้ตามฝกตพ  

(2)  ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  สัน่อักการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ธ้านธพนโม่ท่าด้ทฬเหตยญด ๆ  
(3)  มฟำ้ธก าหนดตามกฎหมาฬ หรมธใ าสัน่ำธนหน่ทฬนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนทฟ่มฟฯลกระทผต่ธการซม้ธำาฬญผส าใัญแสดน

สพทธพธนยอันธ์ฯ และ*หรมธทฟ่มฟฯลกระทผต่ธการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ธ้านธพนปนท าญห้โม่สามารถหาราใาธ้านธพนโด้ 
 

11.4. ใทามเสฟ่ฬนด้านใทามสามารถญนการส่นมธผหลักทรัอฬ์หรมธการป่าฬเนพนสดส่ทนต่านตามภาระฯร กอันำธน
ผรพษัทฯ (Credit Risk) 

ญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ เฝ็นญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ชนพดทฟ่โม่มฟทรัอฬ์สพนเฝ็นหลักฝระกัน ดันนัน้ใทาม
เสฟ่ฬนำธนฯร ้ลนทยนทฟ่ลนทยนญนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ปภนำภน้กัผใทามน่าเชม่ธถมธำธนฯร ้ธธกญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์
และฯร ้ใ า้ฝระกันการชําระหนฟ ้หากฯร ้ธธกญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์หรมธฯร ้ใ า้ฝระกันการชําระหนฟโ้ม่สามารถชําระหนฟ ้หรมธ
ฯพดนัดชําระหนฟ้ตามญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ฯร ้ลนทยนปะมฟสถานะเดฟฬทกันกัผเป้าหนฟ้โม่มฟฝระกันำธนฯร ้ธธกญผส าใัญ
แสดนสพทธพธนยอันธ์หรมธฯร ้ใ า้ฝระกันการชําระหนฟ ้ฌดฬโม่ใ านภนถภนฯลตธผแทนำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนหรมธดัชนฟธ้านธพน และ
ฯร ้ลนทยนมฟใทามเสฟ่ฬนทฟ่ปะโม่โด้รัผเนพนใมน โม่ท่าปะเฝ็นเนพนเตฎมป านทนหรมธผานส่ทนำธนป านทนหนฟต้ามญผส าใัญแสดนสพทธพ
ธนยอันธ์โด้ ฌดฬฯร ้ลนทยนโม่มฟสพทธพเรฟฬกร้ธนญดๆเกฟ่ฬทกัผเนม่ธนโำำธนญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ปากผรพษัทฯร ้ธธกหย้นธ้านธพน
หรมธฯร ้ปัดท าดัชนฟหลักทรัอฬ์ 

 นักลนทยนใทรถภกษาำ้ธมรลและใยณสมผัตพำธนฯร ้ธธก อร้ธมทัน้ถภกษาฝัปปัฬใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกฟ่ฬทกัผการด าเนพนนาน
ำธนฯร ้ธธก ฐานะทานการเนพน ฯลการด าเนพนนานทฟ่ฯ่านมา และธันดัผใทามน่าเชม่ธถมธ (Credit Rating) ฌดฬฯร ้ธธกโด้รัผ
การปัดธันดัผใทามน่าเชม่ธถมธปากผรพษัท ฮพทชเ์รทตพน้ส์ (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด ทฟ่ธันดัผใทามน่าเชม่ธถมธเท่ากัผ BBB+ (ณ 
ทันทฟ่ 17 ตยลาใม 2559) ซภ่นเฝ็นใยณสมผัตพหนภ่นญนการำธธธกญผส าใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ตามเกณฑ์ำธนส านักนาน
ใณะกรรมการก ากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ ทัน้นฟ้ฯร ้ลนทยนสามารถถภกษาำ้ธมรลำธนฯร ้ธธกเอพ่มเตพมโด้ปากแผผ 
69-dw-full/short แผผ 56-1 ร่านำ้ธก าหนดสพทธพ รทมทัน้ถภกษาเหตยฯพดนัดและฯลำธนการฯพดนัดตามส่ทนทฟ่ 1 ำธน
ำ้ธก าหนดสพทธพธฬ่านละเธฟฬดก่ธนการลนทยน 
 
 



 

12 ใทามเสฟ่ฬนปากมฟฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่เกพนร้ธฬละ 25 
ผมป. ฮพ นันซ่า เฝ็นฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ซภ่นถมธหย้นร้ธฬละ 29.29 ำธนทยนทฟ่ธธกป าหน่าฬและชําระแล้ทำธนผรพษัทฯ  ปภน

สามารถใทผใยมมตพทฟ่ฝระชย มญนการฝระชย มฯร ้ถมธหย้นทฟ่มฟทาระส าใัญ หรมธเรม่ธนทฟ่กฎหมาฬ หรมธำ้ธผันใัผำธนผรพษัทฯ  
ก าหนดญห้ต้ธนโด้ใะแนนเสฟฬนเหฎนชธผ 3 ญน 4 ำธนทฟ่ฝระชยมฯร ้ถมธหย้น ดันนัน้ ฯร ้ถมธหย้นราฬธม่นำธนผรพษัทฯ  ปภนมฟใทามเสฟ่ฬน
ปากการโม่สามารถรทผรทมใะแนนเสฟฬน เอม่ธตรทปสธผและถ่ทนดยลญนเรม่ธนทฟ่ฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่เสนธโด้ ธฬ่านโรกฎตาม 
ผรพษัทฯ  มฟกรรมการธพสระซภ่นด ารนต าแหน่นกรรมการตรทปสธผป านทน 3 ท่าน ปากกรรมการผรพษัทฯ  ป านทน 9 ท่าน 
ท าหน้าทฟ่ใทผใยมดรแลตรทปสธผ รทมทัน้ญห้ใ าแนะน าการด าเนพนนานำธนผรพษัทฯ  ญห้มฟใทามฌฝร่นญสและถรกต้ธน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

หลักการก ากัผดรแลทฟ่ดฟ 
นฌฬผาฬการก ากผัดรแลกพปการ 

ด้ทฬผรพษัทฯ  ตระหนักและญห้ใทามส าใัญญนการก ากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ  ระผผผรพหารปัดการทฟ่มฟฝระสพทธพภาอ 

ฌฝร่นญสและสามารถตรทปสธผโด้  ทัน้นฟ้ เอม่ธสร้านใทามเชม่ธมั่นและใทามมั่นญปต่ธฯร ้ถมธหย้น  ฯร ้ลนทยน  ฯร ้มฟส่ทนโด้เสฟฬ  

และฯร ้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนทยกะ่าฬ รทมทัน้เอม่ธด าเนพนการญห้สธดใล้ธนและใรธผใลยมเฝ็นโฝตามหลักการก ากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ 

(Good Corporate Governance) ตามทฟ่ส านักนาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ก าหนด ดันนัน้ ผรพษัทฯ  มฟ

หลักการก ากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ ดันนฟ ้

1. สพทธพำธนฯร ้ถมธหย้น (The Rights of Shareholders) 

ผรพษัทฯ  ญห้ใทามส าใัญและเใารอสพทธพำธนฯร ้ถมธหย้น การส่นเสรพมสพทธพฯร ้ถมธหย้น รทมทัน้เฝพ ดฌธกาสญห้ฯร ้ถมธหย้น

ถภกษาำ้ธมรลก่ธนทันฝระชยมฯร ้ถมธหย้น ฌดฬฝฏพผัตพตามหลักเกณฑ์ทฟ่กฎหมาฬก าหนด  

ธนภ่น ผรพษัทฯ  โด้ปัดฝระชยมสามัญฯร ้ถมธหย้นฝระป าฝฟ  2559 เมม่ธทันทฟ่ 27 เมษาฬน 2559 เทลา 14.00 น. ณ ห้ธน 

Silver 1 A-B ฌรนแรมแกรนด์ เมธร์เใฟฬท ฮธร์ปรน กรยนเทอฯ  ทัน้นฟ ้ญนการด าเนพนการเอม่ธปัดฝระชย มสามัญฯร ้ถมธหย้นนัน้ 

ผรพษัทฯ  มฟนฌฬผาฬส่นเสรพมและธ านทฬใทามสะดทกญห้แก่ฯร ้ถมธหย้นรทมทัน้นักลนทยนสถาผันญนการเำ้าร่ทมการฝระชย ม ฌดฬ

ผรพษัทฯ  ใัดเลมธกสถานทฟ่ปัดการฝระชยมซภ่นมฟระผผำนส่นมทลชนเำ้าถภน เอม่ธญห้ฯร ้ถมธหย้นสามารถเดพนทานเำ้าร่ทมการฝระชย ม

โด้ธฬ่านสะดทก อร้ธมทัน้โด้ญห้ำ้ธมรล ทัน เทลา สถานทฟ่ ทาระการฝระชย ม หนันสมธมธผาันทะ แฯนทฟ่แสดนสถานทฟ่ฝระชย ม 

และำ้ธมรลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผเรม่ธนทฟ่ต้ธนตัดสพนญปญห้กัผฯร ้ถมธหย้นทราผเฝ็นการล่ทนหน้าธฬ่านเอฟฬนอธและทันเทลา ทัน้นฟ ้ญนการ

ปัดฝระชยมสามัญฯร ้ถมธหย้นฝระป าฝฟ ทฟ่ฯ่านมา ผรพษัทฯ  โด้ด าเนพนการ ดันนฟ ้

1.1  ผรพษัทฯ  ญห้ฯร ้ถมธหย้นโด้รัผทราผกฎเกณฑ์และทพธฟการญนการเำ้าร่ทมฝระชย มและำ้ธมรลทฟ่เอฟฬนอธต่ธการ

อพปารณาญนแตล่ะทาระก่ธนการฝระชยม 

1.2  ผรพษัทฯ  ญห้ฯร ้ถมธหย้นมฟสพทธพเำ้าร่ทมฝระชยมเอม่ธญช้สพทธพธธกเสฟฬนญนทฟ่ฝระชยมฯร ้ถมธหย้นเอม่ธด าเนพนการ ดันนฟ ้

ก.) การแต่นตัน้หรมธถธดถธนกรรมการ และ*หรมธการเลมธกตัน้กรรมการญหม่แทนกรรมการทฟ่ธธกตามทาระ 

ฌดฬเฝพ ดฌธกาสญห้ฯร ้ถมธหย้นมฟสพทธพญนการลนใะแนนเอม่ธเลมธกกรรมการเฝ็นราฬผยใใล 

ำ.) การก าหนดใ่าตธผแทนำธนกรรมการ ฌดฬโด้ก าหนดป านทนเนพนใ่าตธผแทนและหลักเกณฑ์ญนการป่าฬ

ใ่าตธผแทนญห้แก่กรรมการ 

ใ.) การแต่นตัน้ฯร ้สธผผัญชฟและก าหนดใ่าตธผแทนำธนฯร ้สธผผัญชฟ      

น.) การอพปารณาเกฟ่ฬทกัผการป่าฬเนพนฝันฯล  

ป.) การเฝพ ดฌธกาสญห้ฯร ้ถมธหย้นทฟ่โม่สามารถเำ้าร่ทมฝระชย มด้ทฬตนเธน สามารถญช้สพทธพธธกเสฟฬนฌดฬมธผ

าันทะญห้ฯร ้ธม่นหรมธมธผธ านาปญห้กรรมการธพสระเำ้าฝระชยมและลนใะแนนเสฟฬนแทน  

 

 

 



 

1.3  ผรพษัทฯ  ญห้ฯร ้ถมธหย้นมฟสพทธพและมฟฌธกาสญนการแสดนใทามเหฎนและตัน้ใ าถามต่ธทฟ่ฝระชยมฯร ้ถมธหย้นธฬ่านเท่าเทฟฬมกัน 

1.4  ผรพษัทฯ  ญห้สพทธพแก่ฯร ้ถมธหย้นเอม่ธเสนธเรม่ธนทฟ่ปะผรรปย เฝ็นทาระการฝระชยมและเสนธชม่ธกรรมการโด้ล่ทนหน้าฌดฬ

การเฯฬแอร่ฯ่านช่ธนทานำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  และฯ่านเทฎผโซต์ำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ www.fnsyrus.com 

1.5  ผรพษัทฯ  มธผญห้ผรพษัท ถรนฬ์รัผะากหลักทรัอฬ์ (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด ซภ่นเฝ็นนาฬทะเผฟฬนหย้นำธนผรพษัทฯ  

เฝ็นฯร ้ปัดส่นหนันสมธเชพญฝระชย มญห้แก่ฯร ้ถมธหย้นล่ทนหน้าก่ธนทันฝระชย มโม่ต า่กท่า 7 ทันท าการ ซภ่นสธดใล้ธน

ตามหลักเกณฑ์ำธน อระราชผัญญัตพผรพษัทมหาชน ป ากัด 

1.6  ผรพษัทฯ  โด้น าหนันสมธนัดฝระชยมโฝโท้ทฟ่ www.fnsyrus.com ก่ธนทันฝระชยม 21 ทัน ส่ทนราฬนานการฝระชยม

สามัญฯร ้ถมธหย้นฝระป าฝฟ  โด้น าโฝ Post โท้ทฟ่ www.fnsyrus.com  

ปากทฟ่กล่าทำ้านต้น ผรพษัทฯ  โด้ปัดเกฎผำ้ธมรลทฟ่สามารถธ้านธพนโฝแหล่นำ้ธมรลต่านๆ ทฟ่ก าหนดโด้ ดันนฟ ้
ราฬละเธฟฬด ธ้านธพนปาก www.fnsyrus.com 

1)   สพทธพต่านๆ ทฟ่ญห้แก่ฯร ้ถมธหย้น นฌฬผาฬ CG ำธนผรพษัทฯ 

2)  ำ้ธมรลทฟ่ญห้ญนแต่ละทาระการฝระชยม หนันสมธนัดฝระชยมฯร ถ้มธหย้น 

3)  สพทธพฯร ้ถมธหย้นทฟ่ปะซกัถามญนทฟ่ฝระชยม 

ราฬนานการฝระชยมฯร ้ถมธหย้น 
4)  ราฬชม่ธกรรมการผรพษัทฯ  ทฟ่เำ้าฝระชยมฯร ้ถมธหย้น 

 

2. การฝฏพผัตพต่ธฯร ้ถมธหย้นธฬ่านเท่าเทฟฬมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

 2.1 การฝฏพผัตพต่ธฯร ้ถมธหย้นธฬ่านเท่าเทฟฬมกัน 

 กรณฟฯร ้ถมธหย้นเำ้าฝระชย มด้ทฬตนเธนโม่โด้ สามารถมธผาันทะญห้ฯร ้ธม่นเำ้าร่ทมฝระชย มโด้ ผรพษัทฯ โด้

ธ านทฬใทามสะดทกแก่ฯร ้ถมธหย้นทฟ่โม่สามารถเำ้าร่ทมฝระชยมด้ทฬตนเธนโด้ ฌดฬผรพษัทฯ  โด้ปัดส่นหนันสมธ 

มธผาันทะโฝญห้ฯร ้ถมธหย้นอร้ธมกัผหนันสมธนัดฝระชยม 

 กรณฟการเสนธชม่ธกรรมการธพสระเฝ็นฯร ้รัผมธผาันทะ 

ญนกรณฟทฟ่ฯร ้ถมธหย้นโม่สามารถเำ้าร่ทมฝระชยมด้ทฬตนเธน  ผรพษัทฯ  เสนธญห้มธผธ านาปญห้กรรมการ

ธพสระเำ้าฝระชยมและลนใะแนนเสฟฬนแทนโด ้

2.2 การญห้สพทธพแก่ฯร ้ถมธหย้นส่ทนน้ธฬ 

ผรพษัทฯ  โด้ญห้สพทธพแก่ฯร ้ถมธหย้นส่ทนน้ธฬเอม่ธเสนธเรม่ธนผรรปย เฝ็นทาระการฝระชยม และเสนธชม่ธเอม่ธเำ้ารัผ

การอพปารณาเฝ็นกรรมการำธนผรพษัทฯ  

2.3 มาตรการฝ้ธนกันกรรมการและฯร ้ผรพหารญช้ำ้ธมรลภาฬญนเอม่ธหาฯลฝระฌฬชน์ญห้แก่ตนเธนหรมธฯร ้ธม่น ญนทานมพชธผ  

  ผรพษัทฯ โด้ก าหนดมาตรการฝ้ธนกันกรรมการและฯร ้ผรพหารญช้ำ้ธมรลภาฬญนเอม่ธหาฯลฝระฌฬชน์ญห้แก่ตนเธนหรมธ

ฯร ้ธม่นญนทานมพชธผ ดันนฟ ้  



 

 การห้ามฯร ้ผรพหารทฟ่ เกฟ่ฬทำ้ธนกัผำ้ธมรลทานผัญชฟและนผการเนพนำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ฬันโม่เฯฬแอร่ต่ธ 

สาธารณชน ซม้ธหรมธำาฬหลักทรัอฬ์ตัน้แต่ทันทฟ่ผรพษัทฯ  ก าหนดปนถภนทันทฟ่ผรพษัทฯ  เฝพ ดเฯฬำ้ธมรล

ดันกล่าทต่ธสาธารณชน ส าหรัผกรรมการห้ามซม้ธหรมธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ  ตัน้แต่ทันทฟ่โด้รัผ

เธกสารการฝระชยมใณะกรรมการเอม่ธรัผทราผนผการเนพนราฬโตรมาสหรมธราฬเดมธนปนถภนทันทฟ่ฝระกาถ

นผการเนพนต่ธสาธารณชน 

 การห้ามซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญดหลักทรัอฬ์หนภ่น กรณฟทฟ่ผรพษัทฯ  โด้ล่ทนรร้หรมธธาปโด้รัผำ้ธมรลภาฬญน

เกฟ่ฬทกัผผรพษัทฯร ้ธธกหลักทรัอฬ์ ภาฬญน 3 ทันท าการนัผแต่ทันทฟ่โด้ำภ้นทะเผฟฬนผัญชฟราฬชม่ธหลักทรัอฬ์

ดันกล่าท 

ทัน้นฟ ้ญนระหท่านฝฟ  2559 ทฟ่ฯ่านมา กรรมการและฯร ้ผรพหารโด้ฝฏพผัตพตามนฌฬผาฬธฬ่านเใร่นใรัด และโม่ฝรากฏ

ท่ามฟการซม้ธำาฬหย้นญนช่ทนทฟ่ห้ามแต่ธฬ่านญด 

 

3. ผทผาทำธนฯร ้มฟส่ทนโด้ส่ทนเสฟฬ (The Role of Stakeholders)  

ผรพษัทฯ  ตระหนักและส่นเสรพมญห้เกพดใทามร่ทมมมธระหท่านผรพษัทฯ  กัผฯร ้มฟส่ทนโด้เสฟฬกลย่มต่านๆ รทมทัน้ญห้

ใทามส าใัญญนการเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนญห้โด้รัผทราผธฬ่านเอฟฬนอธ ทัน้นฟเ้อม่ธญห้สามารถท าหน้าทฟ่ญนการมฟส่ทนร่ทม

หรมธเฝพ ดฌธกาสญห้ฯร ้มฟส่ทนโด้เสฟฬกลย่มต่าน ๆ มฟส่ทนร่ทมโด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ ปภนฝฏพผัตพดันนฟ ้

1. ฯร ้ถมธหย้น 

ผรพษัทฯ  ด าเนพนธย รกพปเอม่ธสร้านใทามอภนอธญป และฝระฌฬชน์ต่ธฯร ้ถมธหย้นญนระฬะฬาท รทมทัน้ด าเนพนการญห้มฟ

การเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลธฬ่านใรผถ้ทนและเชม่ธถมธโด้ ฯร ้ถมธหย้นมฟสพทธพญนการธธกเสฟฬนลนใะแนนเท่าเทฟฬมกันทยกใน เท้นแต่ฯร ้ถมธ

หย้นในญดมฟส่ทนโด้เสฟฬเฝ็นอพเถษญนเรม่ธนญด ฯร ้นัน้ปะโม่มฟสพทธพธธกเสฟฬนลนใะแนนญนเรม่ธนนัน้ ฬกเท้นการธธกเสฟฬนลนใะแนน

เลมธกตัน้กรรมการ 

2. อนักนาน 

 ผรพษัทฯ  ญห้ใทามส าใัญต่ธอนักนานทยกราฬธฬ่านเสมธภาใและเฝ็นธรรม ฌดฬญห้ใทามส าใัญเกฟ่ฬทกัผ

การดรแลเรม่ธนใทามฝลธดภัฬ สทัสดพการ และสพทธพฝระฌฬชน์ำธนอนักนานธฬ่านเหมาะสม 

 ผรพษัทฯ  สนัผสนยนและญห้ใทามส าใัญ เอม่ธญห้อนักนานทยกราฬโด้เำ้ารัผการธผรม*สัมมนา เอม่ธเอพ่ม

ใทามรร้ใทามเำ้าญปและเอม่ธเอพม่ฝระสพทธพภาอญนการท านานญห้มากฬพน่ำภน้   

 ผรพษัทฯ  เน้นการท านานร่ทมกันเฝ็นทฟม และสร้านเปตใตพทฟ่ดฟต่ธธนใ์กรหรมธสถาผันทฟ่ธฬร ่ร่ทมกัน 

3.  ลรกใ้า 

 ผรพษัทฯ  ญห้ใทามส าใัญญนการญห้ผรพการต่ธลรกใ้าทยกราฬธฬ่านเสมธภาใและเท่าเทฟฬมกัน   

 ผรพษัทฯ  ญห้ใทามส าใัญต่ธการเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลทฟ่ส าใัญำธนผรพษัทฯ  เอม่ธญห้ลรกใ้าโด้รัผำ้ธมรลำ่าทสาร

ธฬ่านทัท่ถภนและธฬ่านเอฟฬนอธ 

 ผรพษัทฯ  ตระหนักถภนใทามส าใัญำธนำ้ธมรลำธนลรกใ้าทยกราฬ ทัน้นฟ้ ผรพษัทฯ  โม่มฟนฌฬผาฬทฟ่ปะน า

ำ้ธมรลใทามลัผำธนลรกใ้าโฝเฝพ ดเฯฬญห้ลรกใ้าราฬธม่นหรมธผย ใใลทฟ่ เกฟ่ฬทำ้ธนโด้รัผทราผแต่ธฬ่านญด 

รทมทัน้ปัดญห้มฟระผผนานทฟ่ฝ้ธนกันการญช้หรมธเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลำธนลรกใ้า เอม่ธญห้มัน่ญปโด้ท่า ผรพษัทฯ  มฟการ

ดรแลทรัอฬ์สพนำธนลรกใ้าทฟ่มฟฝระสพทธพภาอ 



 

4. ใร่ใ้าและเป้าหนฟ ้

ผรพษัทฯ  ฝฏพผัตพต่ธใร่ใ้าและเป้าหนฟ้ธฬ่านเฝ็นธรรม ทัน้นฟ้ภาฬญต้เนม่ธนโำทานการใ้า และ*หรมธสัญญาทฟ่ท า

ร่ทมกัน รทมทัน้โม่เรฟฬกรัผหรมธป่าฬฯลฝระฌฬชน์ญดๆ ทฟ่โม่สยปรพตกัผใร่ใ้าหรมธเป้าหนฟ ้

5. ใร่แำ่น 

 ผรพษัทฯ  ญห้ใทามส าใัญต่ธการด าเนพนธย รกพปำธนใร่แำ่น ทัน้นฟ ้เอม่ธกระตย้นญห้เกพดการแำ่นำันทฟ่ดฟ ภาฬญต้

กรธผกตพกาตามทฟ่ทานการก าหนด 

 ผรพษัทฯ  โม่มฟนฌฬผาฬทฟ่ปะท าลาฬใร่แำ่น หากแต่ปะด าเนพนธย รกพปญห้ก้าทหน้าและธฬร ่ผนอมน้ฐานทฟ่มัน่ในและ

เทฟฬผเใฟฬนกัผใร่แำ่นำันญนตลาดฌดฬรทมโด้ 

 ผรพษัทฯ  ฝฏพผัตพต่ธใร่แำ่นทานการใ้าญห้สธดใล้ธนกัผหลักสากล ภาฬญต้กรธผแห่นกฎหมาฬเกฟ่ฬทกัผหลัก 

ฝฏพผัตพการแำ่นำันทานการใ้า โม่ละเมพดใทามลัผหรมธล่ทนรร้ใทามลัผทานการใ้าำธนใร่แำ่นด้ทฬทพธฟา้ธาล 

ทัน้นฟ ้ญนฝฟ ทฟ่ฯ่านมาผรพษัทฯ  ฝฏพผัตพตามทฟ่ก าหนดญนปรพฬธรรมธย รกพปธฬ่านเใร่นใรัด และโม่มฟำ้ธอพอาทญดๆ 

ญนเรม่ธนทฟ่เกฟ่ฬทกัผใร่แำ่นทานการใ้าแต่ธฬ่านญด 

6. ชยมชนและสันใม 

ผรพษัทฯ  ญห้ใทามสนัผสนยนกพปกรรมต่านๆ เอม่ธช่ทฬเหลมธ เกมธ้กรล ชย มชนและสันใมตามใทามเหมาะสม เอม่ธ

เฝ็นการสร้านปพตส านภกำธนอนักนานญห้มฟใทามรัผฯพดชธผต่ธสันใม เช่น การแผ่นฝันช่ทฬเหลมธฯร ้ด้ธฬฌธกาสและ

ฯร ้ฝระสผภัฬ ด้ทฬการร่ทมผรพปาใเนพนหรมธสพ่นำธนญห้แก่ธนใ์กรการกยถลต่าน ๆ ตามฌธกาส รทมถภนการปัดผรรฬาฬญห้

ใทามรร้แก่นักถภกษา หรมธนักลนทยนทัท่โฝ 

7. สพน่แทดล้ธม 

ผรพษัทฯ  ญห้ใทามส าใัญกัผการรักษาสพน่แทดล้ธม สร้านปพตส านภกญห้อนักนานช่ทฬกันดรแลรักษาสพน่แทดล้ธม 

การฝระหฬัดอลันนานและทรัอฬากรธฬ่านสม า่เสมธ ฌดฬเชพญชทนอนักนานญห้ฝระหฬดัการญช้อลันนานภาฬญนส านักนาน 

เช่น การฝพ ดดทนโฮทฟ่โม่ป าเฝ็น การญช้ธย ฝกรณ์ส านักนานทฟ่เฝ็นมพตรต่ธสพน่แทดล้ธม ญช้ระผผธพเลฎกทรธนพกส์มาช่ทฬลด

ฝรพมาณการญช้กระดาษ และญช้กระดาษ Reuse ส าหรัผเธกสารทฟ่โม่ส าใัญ 

8. การแป้นเผาะแสหรมธำ้ธร้ธนเรฟฬน 

ผรพษัทฯ  โด้ก าหนดญห้ะ่าฬก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนาน เฝ็นฯร ้โด้รัผมธผหมาฬญนการรัผแป้นเผาะแสหรมธำ้ธ

ร้ธนเรฟฬนปากลรกใ้า หรมธฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ   ฌดฬลรกใ้าหรมธฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ  สามารถแป้นเผาะแสหรมธำ้ธ

ร้ธนเรฟฬนมาทฟ่ะ่าฬก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนานโด้ฌดฬตรน ฯ่าน 4 ช่ธนทาน  ดันนฟ ้

 ปัดส่นญหก้ัผ ะ่าฬก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนาน 

ผรพษัทหลักทรัอฬ ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด (มหาชน) 

999*9 ธาใาร ดพ ธธฮฮพถเถส แธท เซน็ทรัลเทพลด์ ชัน้ 18, 25 ถนนอระราม 1  

แำทนฝทยมทัน เำตฝทยมทัน กรยนเทอฯ  10330 

 แป้นทานฌทรถอัท์ ทฟ่หมาฬเลำ 0-2658-9001-8 หรมธปัดส่นทานฌทรสารทฟ่หมาฬเลำ 0-2658-9009 

 ปัดส่นทาน E-mail ทฟ่  compliance@fnsyrus.com 

 แป้นฯ่านทาน Website ำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ www.fnsyrus.com 

 

mailto:compliance@fnsyrus.com
http://www.fnsyrus.com/


 

 4. การเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลและใทามฌฝร่นญส (Disclosure and Transparency) 

ผรพษัทฯ ญห้ใทามส าใัญญนการเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลส าใัญทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผผรพษัทฯ  ำ้ธมรลทานการเนพน และำ้ธมรลทฟ่มพญช่
ำ้ธมรลทานการเนพน รทมทัน้ำ้ธมรลธม่นๆ ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน เอม่ธแสดนญห้เหฎนถภนใทามฌฝร่นญสญนการด าเนพนการดันกล่าททฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน 
ผรพษัทฯ โด้มฟการเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลธฬ่านใรผถ้ทนถรกต้ธนตามระฬะเทลาทฟ่ก าหนดซภ่นสธดใล้ธนและเฝ็นโฝตามำ้ธก าหนดำธน
ส านักนาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัอฬ์ฯ ฌดฬสรยฝราฬละเธฟฬดโด้ ดันนฟ ้

4.1  แผผแสดนราฬการำ้ธมรลฝระป าฝฟ  (แผผ 56-1) และราฬนานฝระป าฝฟ 

 ผรพษัทฯ โด้มฟการเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลตามทฟ่ก าหนดญนแผผแสดนราฬการำ้ธมรลฝระป าฝฟ  (แผผ 56-1) และ
ราฬนานฝระป าฝฟ ญห้กัผตลาดหลกัทรัอฬ์ฯ และส านักนาน ก.ล.ต. ฌดฬโด้ปัดส่นทาน Online ญหก้ัผตลาด
หลักทรัอฬ์ฯ และปัดสน่เธกสาราผัผปรพนญหก้ัผส านักนาน ก.ล.ต.  

4.2  ราฬนานทานการเนพน และำ้ธมรลราฬการทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ 

ผรพษัทฯ โด้มฟการเฝพ ดเฯฬราฬนานทานการเนพนและำ้ธมรลราฬการทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทาน
ฯลฝระฌฬชน์ ฌดฬฯ่านช่ธนทานทฟ่ส าใัญ ดันนฟ ้

 ปัดส่นำ้ธมรลหรมธราฬนานทานการเนพนฯ่านระผผ SET Community Portal (SCP) ญห้กัผตลาด

หลักทรัอฬ์ฯ และส านักนาน ก.ล.ต. 

 ลนฝระกาถญนหนันสมธอพมอ์ 

 ตพดฝระกาถโท้ญนทฟ่เฝพ ดเฯฬ ณ ทฟ่ส านักนานญหญ่และส านักนานสาำาทยกแห่น 

 แป้นฯ่านทาน Website ำธนผรพษัทฯ ทฟ่ www.fnsyrus.com 

 

5. ใทามรัผฯพดชธผำธนใณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of Directors) 

5.1  ใทามเฝ็นธพสระำธนใณะกรรมการ 

ก.)  กรรมการธพสระ 
ผรพษัทฯ ก าหนดญห้กรรมการธพสระมฟใทามเฝ็นธพสระปากะ่าฬปัดการธฬ่านชดัเปน ฌดฬสามารถ

ญห้ใทามเหฎนโด้ฌดฬธพสระ ตามำธผเำตหน้าทฟ่หรมธภารกพปทฟ่โด้รัผมธผหมาฬ อร้ธมทัน้โม่ตกธฬร ่ภาฬญต้
ธพทธพอลำธนผยใใลหรมธกลย่มผยใใลญด รทมทัน้โม่มฟสถานการณ์ญดๆ ทฟ่ปะมาผฟผผันใัผญห้โม่สามารถแสดน
ใทามเหฎนโด้ตามทฟ่อภนปะเฝ็น 

ำ.)  ผทผาทหน้าทฟ ่
กรรมการำธนผรพ ษัทฯ ทยก ท่านโด้ตระหนักถภ นผทผาทหน้าทฟ่ ทฟ่ รัผฯพดชธผ ฌดฬ ญ ช้ 

ใทามระมัดระทัน  ใทามซม่ธสัตฬ์สยปรพต  เอม่ธญห้เหมาะสมกัผการโด้รัผใทามโท้ทานญปญห้ผรพหารปัดการ
ผรพษัทฯ แทนฯร ้ถมธหย้น 

5.2  ใทามเหมาะสมำธนใณะกรรมการ 

ก.)  ใยณสมผัตพ ทักษะ ฝระสผการณ์ และใทามสามารถเาอาะด้าน 
ผรพษัทฯ ก าหนดใทามเหมาะสมเกฟ่ฬทกัผใยณสมผัตพ ทักษะ ฝระสผการณ์ และใทามสามารถ

เาอาะด้านำธนใณะกรรมการโท้ธฬ่านชดัเปน  
ำ.)  การธย ทพถเทลา 

ส าหรัผฝฟ  2559 กรรมการำธนผรพษัทฯ ทยกท่านโด้ธย ทพถเทลาและเำ้าร่ทมฝระชยมตามทันและเทลา
ทฟ่ผรพษัทฯ ก าหนด ซภ่นฌดฬส่ทนญหญ่ใณะกรรมการทยกท่านโด้เำ้าร่ทมฝระชย มเอม่ธญห้ใทามเหฎนญนทฟ่ฝระชย ม
ตามทาระการฝระชยมทฟ่ผรพษัทฯ ก าหนดธฬ่านสม า่เสมธ 

http://www.fnsyrus.com/


 

5.3  ใทามฌฝร่นญสญนการสรรหากรรมการ 

ผรพษัทฯ โด้ด าเนพนการเอม่ธใทามฌฝร่นญสญนการสรรหากรรมการฌดฬแป้นฯ่าน Website

ำธนผรพษัทฯ ล่ทนหน้า เอม่ธญห้ฯร ้ถมธหย้นสามารถเสนธชม่ธผยใใลและเลมธกผย ใใลทฟ่มฟใยณสมผัตพเหมาะสม 

น่าโท้ทานญป เอม่ธญห้โด้ผย ใใลทฟ่เฝ็นธพสระและมฟใยณสมผัตพเหมาะสมมาด ารนต าแหน่นกรรมการธพสระและ

กรรมการทฟ่ใรผทาระเำ้าด ารนต าแหน่นซ้ําเอม่ธเำ้ารัผการอพปารณาเลมธกเฝ็นกรรมการ  

5.4  ฝระสพทธพภาอญนการท าหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการ 

 ก.)  การก าหนดนฌฬผาฬต่านๆ 

ด้ทฬฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ฬ่ธมต้ธนมย ่นหทันฯลตธผแทนปากการด าเนพนการำธนผรพษัทฯ 

เฝ็นส าใัญ ดันนัน้ ผทผาททฟ่ส าใัญฬพ่นำธนใณะกรรมการใมธ การก าหนดทพถทานการด าเนพนนาน 

และนฌฬผาฬำธนผรพษัทฯ ทฟ่ส าใัญ เช่น การก าหนดเฝ้าหมาฬการด าเนพนนาน นผฝระมาณ และกล

ฬยทธ์ต่าน ๆ ทฟ่ส าใัญญนการด าเนพนนานร่ทมกัผะ่าฬปัดการ 

 ำ.)  ใณะกรรมการชยดฬ่ธฬ 

 ผรพ ษัทฯ มฟการก าหนดญห้มฟใณะกรรมการชย ดฬ่ธฬ เอม่ธญห้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่แทน

ใณะกรรมการผรพษัทฯ ญนเรม่ธนผานเรม่ธนโด้ตามใทามเหมาะสม และท าญห้การผรพหารปัดการมฟ

ฝระสพทธพภาอสรนสยด ฌดฬใณะกรรมการผรพษัทฯ ปะมฟการตพดตามฯลการด าเนพนนานญนเรม่ธนนัน้ ๆ 

ปากใณะกรรมการต่าน ๆ และ*หรมธฯร ้ทฟ่โด้รัผมธผหมาฬ เอม่ธญห้มัน่ญปโด้ท่ามฟการฝฏพผัตพเฝ็นโฝตาม

เฝ้าหมาฬและำธผเำตทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ มธผหมาฬ  

  ทั้นนฟ้ ส าห รัผฝฟ  2559 ผรพ ษัทฯ มฟใณะกรรมการชย ดฬ่ธฬทั้นหมด 10 ใณะ โด้แก่ 
ใณะกรรมการตรทปสธผ ใณะกรรมการอพปารณาใ่าตธผแทน ใณะกรรมการผรพหาร 
ใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬน ใณะกรรมการปัดการ ใณะกรรมการอพปารณาการลนทยน 
ใณะกรรมการอพปารณาใทามเสฟฬหาฬ ใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้าและอพปารณา
ใทามฯพด ใณะกรรมการด้านใทามมัน่ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ และใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธน
ผรพษัท 
ใ.)  การฝระชยมำธนใณะกรรมการ 

 ญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  โด้มฟก าหนดการและใทามถฟ่ญนการฝระชย มำธนใณะกรรมการผรพษัทฯ  และ

ใณะกรรมการตรทปสธผ  ดันนฟ ้

 (1) ใณะกรรมการผรพษัทฯ  

 ใณะกรรมการผรพษัทฯ  ก าหนดญห้มฟการฝระชย มใณะกรรมการเดมธนละ 1 ใรัน้ รทมทัน้สพน้ 12 

ใรัน้ ฌดฬการเำ้าร่ทมฝระชยมำธนใณะกรรมการผรพษัทฯ  แต่ละท่าน สรยฝโด้ดันนฟ ้
ชม่ธ-นามสกยล การเำ้ารท่มฝระชยม * การฝระชยมทัน้หมด (ใรัน้) ฝฟ 

1. นาฬชชัทาลฬ์  เปฟฬรทนนท์ 9/12 

2. นาฬทราห ์ สยปรพตกยล 9/12 

3. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์ 12/12 

4. นาฬสมภอ  กฟระสยนทรอนษ์ 7/12 



 

ชม่ธ-นามสกยล การเำ้ารท่มฝระชยม * การฝระชยมทัน้หมด (ใรัน้) ฝฟ 

5. นานอรอรพน้  สยำสันตพสยทรรณ 10/12 

6. นาฬสม  อพถาลฌสภณ 8/12 

7. อล.ต.ท.ทพสนย  ฝราสาททธนฌธสถ   12/12 

8. นาฬโอผรลฬ ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร 12/12 

9. นาฬกพตตพถกัดพ์  เผญปฤทธพ์ 12/12 

หมาฬเหตย : การร่ทมฝระชย มผานใรั้นปะมฟกรรมการทฟ่มพโด้เำ้าร่ทมฝระชย ม เนม่ธนปากกรรมการผานท่านมฟภารกพปทฟ่ต้ธนเดพนทานโฝ

ต่านฝระเทถ ปภนโม่สามารถเำ้าร่ทมฝระชยมโด้ 

ฌดฬมฟ นานสาทภัทรา กาญปนฝระภาถ เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการผรพษัทฯ  

 

 (2) ใณะกรรมการตรทปสธผ 

 ใณะกรรมการตรทปสธผก าหนดญห้มฟการฝระชยมเดมธนละ 1 ใรัน้ รทมทัน้สพน้ 12 ใรัน้ ฌดฬการเำ้าร่ทมฝระชย มำธน

กรรมการตรทปสธผแต่ละท่าน สรยฝโด้ดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล การเำ้ารท่มฝระชยม * การฝระชยมทัน้หมด (ใรัน้) ฝฟ 

1. อล.ต.ท.ทพสนย  ฝราสาททธนฌธสถ   12/12 

2. นาฬโอผรลฬ์  ถพรพภาณยเสถฟฬร 12/12 

3. นาฬกพตตพถกัดพ์  เผญปฤทธพ์ 12/12 

 
 

การดรแลเรมธ่นการญช้ำธ้มรลภาฬญน 
 ผรพษัทฯ  โด้ก าหนดมาตรการฝ้ธนกันกรรมการและฯร ้ผรพหารญช้ำ้ธมรลภาฬญนเอม่ธหาฯลฝระฌฬชน์ญห้แก่ตนเธน หรมธ

ฯร ้ธม่นญนทานมพชธผ ดันนฟ ้
 1. การห้ามฯร ้ผรพหารทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผำ้ธมรลทานผัญชฟและนผการเนพนำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ฬันโม่เฯฬแอร่ต่ธสาธารณชน

ซม้ธหรมธำาฬหลักทรัอฬ์ ตัน้แต่ทันทฟ่ผรพษัทฯ  ก าหนดปนถภนทันทฟ่ผรพษัทฯ  เฝพ ดเฯฬำ้ธมรลดันกล่าทต่ธสาธารณชน ส าหรัผ
กรรมการห้ามซม้ธหรมธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ  ตัน้แต่ทันทฟ่โด้รัผเธกสารการฝระชย มใณะกรรมการเอม่ธรัผทราผนผ
การเนพนราฬโตรมาสหรมธราฬเดมธนปนถภนทันทฟ่ฝระกาถนผการเนพนต่ธสาธารณชน 

 2. การห้ามซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญดหลักทรัอฬ์หนภ่น กรณฟทฟ่ผรพษัทฯ  โด้ล่ทนรร้หรมธธาปโด้รัผำ้ธมรลภาฬญนเกฟ่ฬทกัผ
ผรพษัทฯร ้ธธกหลักทรัอฬ์ ภาฬญน 3 ทันท าการนัผแต่ทันทฟ่โด้ำภน้ทะเผฟฬนผัญชฟราฬชม่ธหลักทรัอฬ์ดันกล่าท 

 ทัน้นฟ ้  หากกรรมการและฯร ้ผรพหารำธนผรพษัทฯ  โม่ถมธฝฏพผัตพตามมาตรการทฟ่โด้ก าหนดดันกล่าท ผรพษัทฯ 
ปะอพปารณาลนฌทษตามระเผฟฬผ ผทลนฌทษทฟ่ผรพษัทฯ  ก าหนด และ*หรมธทานทพนัฬตามำ้ธผันใัผทฟ่ผรพษัทฯ  ก าหนดต่ธโฝ 

 ธฬ่านโรกฎดฟ ญนระหท่านฝฟ  2559 ทฟ่ฯ่านมา กรรมการและฯร ้ผรพหารำธนผรพษัทฯ  โด้ฝฏพผัตพตามนฌฬผาฬธฬ่าน
เใร่นใรัดและโม่ฝรากฏท่ามฟการซม้ธำาฬหย้นญนช่ทนเทลาทฟ่ห้ามแต่ธฬ่านญด 

 
 
 
 

 



 

การอัฒนากรรมการและฯร ้ผรพหาร 

ผรพษัทฯ  ตระหนักและญห้ใทามส าใัญญนการส่นเสรพมเอม่ธญห้กรรมการและฯร ้ผรพหารเำ้ารัผการะภ กธผรม ตาม

หลักสรตรทฟ่สมาใมส่นเสรพมสถาผันกรรมการผรพษัทโทฬปัดำภ้นและ*หรมธตามหลักสรตรทฟ่ส านักนาน ก.ล.ต.ก าหนด เอม่ธ

เอพ่มอร นใทามรร้ใทามเำ้าญปทฟ่เฝ็นฝระฌฬชน์ต่ธการฝฏพผัตพหน้าทฟ่ำธนกรรมการและฯร ้ผรพหาร  ทัน้นฟ้ เอม่ธญห้กรรมการและ

ฯร ้ผรพหารสามารถฝฏพผัตพนานโด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอและเฝ็นโฝตามหลักการผรรษัทภพผาลทฟ่ดฟ 

ผรพษัทฯ  โด้ด าเนพนการสมัใรเฝ็นสมาชพกสมาใมส่นเสรพมสถาผันกรรมการผรพษัทโทฬ (IOD) ญห้กรรมการทยกท่าน 

เอม่ธฝระฌฬชน์ญนการรัผรร้ำ่าทสารและเอพ่มเตพมใทามรร้ และหากผรพษัทฯ  โด้รัผเธกสารแป้นการธผรมหรมธเธกสาร

ฝระกธผการธผรมทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผใณะกรรมการผรพษัทฯ   ผรพษัทฯ  ปะน าส่นำ้ธมรลดันกล่าทญห้แก่กรรมการเอม่ธรัผทราผ 

และเอม่ธถภกษาต่ธโฝ ฝัปปย ผันมฟกรรมการผรพษัทฯ  ทฟ่เำ้ารัผการธผรมสรยฝ โด้ดันนฟ ้
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1. นาฬชชัทาลฬ์  เปฟฬรทนนท์ - ฝฟ  2551 - - - - ฝฟ  2559 - 

2. นาฬทราห์  สยปรพตกยล ฝฟ  2545 - - - - - ฝฟ  2559 - 

3. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์ - ฝฟ  2547 - - - - ฝฟ  2558 - 

4. นาฬสมภอ   กฟระสยนทรอนษ์ - ฝฟ  2547 - - - - ฝฟ  2558 - 

5. นานอรอรพน้  สยำสันตพสยทรรณ ฝฟ  2551 ฝฟ  2548 - - - - ฝฟ  2558 - 

6. นาฬสม  อพถาลฌสภณ - - - - - - - - 

7. อล.ต.ท.ทพสนย  ฝราสาททธนฌธสถ   - ฝฟ  2547 ฝฟ  2548 ฝฟ  2548 - - ฝฟ  2558 ฝฟ  2558 

8. นาฬโอผรลฬ์  ถพรพภาณยเสถฟฬร ฝฟ  2551 - ฝฟ  2552 - ฝฟ  2554 ฝฟ  2556 ฝฟ  2558 - 

9. นาฬกพตตพถกัดพ์  เผญปฤทธพ ์ ฝฟ  2549 - ฝฟ  2553 - - - ฝฟ  2557 ฝฟ  2558 

หมาฬเหตย: 
DCP: Director Certification Program  
DAP: Director Accreditation Program  
ACP: Audit Committee and Continuing Development Program  
AACP: Audit Committee and Continuing Development Program (Audit Committee Program)  
FND: Finance for Non finance Director Program  
SFE: Successful Formulation & Execution of Strategy  
HRP: How to Develop a Risk Management Plan  
CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  



 

ฌใรนสร้านการถมธหย้นและการปัดการ 
ฌใรนสร้านการปัดการำธนผรพษัทฯ  ฝระกธผดท้ฬใณะกรรมการผรพษัทฯ  และใณะกรรมการชยดฬ่ธฬธฟก 10 ใณะ 

ใมธ ใณะกรรมการตรทปสธผ ใณะกรรมการอพปารณาใ่าตธผแทน ใณะกรรมการผรพหาร ใณะกรรมการผรพหาร
ใทามเสฟ่ฬน ใณะกรรมการปัดการ ใณะกรรมการอพปารณาการลนทยน ใณะกรรมการอพปารณาใทามเสฟฬหาฬ 
ใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้าและอพปารณาใทามฯพด ใณะกรรมการด้านใทามมั่นในฝลธดภัฬ
เทใฌนฌลฬฟ และใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธนผรพษัทฯ  

 

ใณะกรรมการผรพษัท 
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการ ป านทน 9 ท่าน ฌดฬเฝ็นกรรมการธพสระ ป านทน 3 ท่าน 

ดันนฟ ้
ราฬละเธฟฬดเกฟ่ฬทกัผกรรมการ ฯร ้ผรพหาร ฯร ้มฟธ านาปใทผใยม และเลำานยการำธนผรพษัทฯ   ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 

1. นาฬชชัทาลฬ ์ เปฟฬรทนนท ์
ต าแหน่น  ฝระธานกรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  54 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ 

 ฝรพญญาตรฟ - Business Administration University of Southern 
California, USA 

 ฝระกาถนฟฬผัตร DAP รย ่นทฟ่ 71/2008 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 13*2016 
 ฝระกาถนฟฬผัตร หลักสรตรฯร ้ผรพหารระดัผสรน รย ่นทฟ่ 9 สถาผันทพทฬาการ

ตลาดทยน ตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ 
การด ารนต าแหน่นธม่นๆ  กรรมการ (มฟธ านาป)  ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

 กรรมการ ผป.ทรรทพชัน่ส์ กรย ๊ฝ  
 กรรมการและกรรมการตรทปสธผ ผมป.โทใธน ธพนดัสเทรฟฬล ใธน

เนฎใชัน่ 
 กรรมการ ผมป.ธพธธนธนสพนทรัอฬ์(โทฬแลนด์) 
 กรรมการฯร ้ปัดการญหญ่ และฝระธานใณะฯร ้ผรพหาร ผป.เทเลใธมฌบลดพน้ 
 กรรมการ ผมป.เธส ทฟ โธ 
 กรรมการ ผมป.ทรร ใธร์ฝธเรชัน่ 

ป านทนผรพษัททฟ่ด ารนต าแหน่นกรรมการ  ผรพษัทปดทะเผฟฬน 5 ผรพษัท 
 ผรพษัททัท่โฝ      2 ผรพษัท 

ฝระสผการณ์ท านาน 
 

 กรรมการ ผมป.ทรร ทพชัน่ส์ 
 ฝระธานกรรมการ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ 
 ฝระธานกรรมการ ผมป.เมฌทรสตาร์อรฎธอเอธร์ตฟ้ 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

  



 

2. นาฬทราห ์ สยปรพตกยล 
ต าแหน่น  รธนฝระธานกรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  52 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรมเกฟ่ฬทกัผ
ผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ 

 ฝรพญญาฌท - Business Administration University of New Hamshire, 
USA 

 ฝระกาถนฟฬผัตร DCP รย ่นทฟ่ 21*2002 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 17*2016 

การด ารนต าแหน่นธม่นๆ  ฝระธานกรรมการ ผป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์ 
 กรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ รธฬัล , อนมเฝญ ราชธาณาปักร

กัมอร ชา 
 กรรมการผรพหาร ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพนันซ่า 
 กรรมการ ผป.ฮพ นันซ่า แใฝฝพ ตธล 
 กรรมการผรพหาร ผมป.ฮพ นันซ่า 

ป านทนผรพษัททฟ่ด ารนต าแหน่นกรรมการ  ผรพษัทปดทะเผฟฬน 2  ผรพษัท 
 ผรพษัททัท่โฝ      4  ผรพษัท 

ฝระสผการณ์ท านาน  ฝระธานใณะกรรมการผรพหาร ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
 กรรมการผรพหาร ผมป.การผพนโทฬ 
 กรรมการฯันเมมธน กรมฌฬธาธพการและฯันเมมธน 
 กรรมการผรพหาร ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่า 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

3. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์
ต าแหน่น  กรรมการฯร ้ธ านทฬการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  55 ฝฟ 
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็น
กรรมการ 

 ฝรพญญาฌท - Business Administration มหาทพทฬาลัฬกรยนเทอ 
 ฝระกาถนฟฬผัตร DAP รย ่นทฟ่ 23*2004 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 2*2015 

การด ารนต าแหน่นธม่นๆ  ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหาร ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
 กรรมการ (มฟธ านาป) ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
 กรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ รธฬัล , อนมเฝญ ราชธาณาปักร

กัมอร ชา 
 กรรมการ (มฟธ านาป) ผป.หลักทรัอฬ์ ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส 

ธพนเตธร์เนชัน่แนล 
ป านทนผรพษัททฟ่ด ารนต าแหน่นกรรมการ  ผรพษัทปดทะเผฟฬน 1  ผรพษัท 

 ผรพษัททัท่โฝ      2 ผรพษัท 
ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ 

 ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหาร ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่า 
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

  



 

4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์ 

ต าแหน่น  กรรมการฯร ้ธ านทฬการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  49 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็น
กรรมการ 

 ฝรพญญาฌท MBA General Administration Pittsburg State 
University, USA 

 ฝระกาถนฟฬผัตร DAP รย ่นทฟ่ 16/2004 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 3*2015 
 ฝระกาถนฟฬผัตร หลักสรตรฯร ้ผรพหารระดัผสรน รย ่นทฟ่ 9 สถาผันทพทฬาการ

ตลาดทยน ตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ 
การด ารนต าแหน่นธม่นๆ  กรรมการ (มฟธ านาป)  ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ป านทนผรพษัททฟ่ด ารนต าแหน่นกรรมการ  ผรพษัทปดทะเผฟฬน 1  ผรพษัท 

 ผรพษัททัท่โฝ      -  ผรพษัท 
ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการฯร ้ปัดการ  ผมป.หลักทรัอฬ์ โซรัส 
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

5. นานอรอรพน้ สยำสนัตพสยทรรณ 
ต าแหน่น  กรรมการฯร ้ธ านทฬการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  59 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็น
กรรมการ 

 ฝรพญญาฌท ผรพหารธย รกพป  American University of Human Sciences 
 ฝรพญญาตรฟ ผัญชฟผัณฑพต  ปยัาลนกรณ์มหาทพทฬาลัฬ 
 ฝระกาถนฟฬผัตร DAP รย ่นทฟ่ 48*2005      
 ฝระกาถนฟฬผัตร DCP รย ่นทฟ่ 105*2008 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 2*2015 
 ฝระกาถนฟฬผัตร หลักสรตรฯร ้ผรพหารระดัผสรน รย ่นทฟ่ 7/2008 สถาผัน

ทพทฬาการตลาดทยน  ตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ 
การด ารนต าแหน่นธม่นๆ  กรรมการ (มฟธ านาป)  ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

 กรรมการ (มฟธ านาป)  ผป. หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์ 
 กรรมการ (มฟธ านาป)  ผป.หลักทรัอฬ์ ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส 

ธพนเตธร์เนชัน่แนล 
 ธนยกรรมการกธนทยนใย้มใรธนฯร ้ลนทยนญนหลักทรัอฬ์  กธนทยนใย้มใรธนฯร ้

ลนทยนญนหลักทรัอฬ์   
 ธนยกรรมการกธนทยนใย้มใรธนฯร ้ลนทยนญนสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า กธนทยน

ใย้มใรธนฯร ้ลนทยนญนสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า   
ป านทนผรพษัททฟ่ด ารนต าแหน่นกรรมการ  ผรพษัทปดทะเผฟฬน 1  ผรพษัท 

 ผรพษัททัท่โฝ      2  ผรพษัท 
ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการและฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหาร ผป. หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ 

 กรรมการผมป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ รธฬัล , อนมเฝญ ราชธาณาปักร
กัมอร ชา 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 
 

 



 

 

7. อล.ต.ท.ทพสนย  ฝราสาททธนฌธสถ 
ต าแหน่น  กรรมการธพสระ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  54 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรมเกฟ่ฬทกัผ
ผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ 

 ฝรพญญาฌท - ผรพหารธย รกพปมหาผัณฑพต University of San Francisco, 
USA 

 ฝรพญญาฌท - รัฐถาสตร์มหาผัณฑพต มหาทพทฬาลัฬสยฌำทัฬธรรมาธพราช 
 ฝระกาถนฟฬผัตร DAP รย ่นทฟ่ 11*2004 
 ฝระกาถนฟฬผัตร ACP รย ่นทฟ่ 7*2005 
 ฝระกาถนฟฬผัตร FND รย ่นทฟ่ 19*2005 
 ฝระกาถนฟฬผัตร AACP รย ่นทฟ่ 21*2015 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 3*2015 
 ฝระกาถนฟฬผัตร หลักสรตรฯร ้ผรพหารระดัผสรน รย ่นทฟ่ 2 สถาผันทพทฬาการ

ตลาดทยน  ตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ 
การด ารนต าแหน่นธม่นๆ  ฝระธานกรรมการตรทปสธผ  ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

 กรรมการธพสระ  ผป. หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์ 
 ฯร ้ผัญชาการ  ส านักนานก าลันอล ส านักนานต ารทปแห่นชาตพ 
 กรรมการ  ผป.กรยนเทอธนาใม 
 กรรมการ  ผป.โทฬฌใ ฌอลฟธย ตสาหกรรมอลาสตพใ 
 กรรมการ  ผมป.การผพนกรยนเทอ 

ป านทนผรพษัททฟ่ด ารนต าแหน่นกรรมการ 
 

 ผรพษัทปดทะเผฟฬน  2 ผรพษัท 
 ผรพษัททัท่โฝ       2 ผรพษัท 
 หน่ทฬนานราชการ 2  แห่น 

ฝระสผการณ์ท านาน  ฯร ้ผัญชาการส านักนานก าลันอล 

6. นาฬสม อพถาลฌสภณ 
ต าแหน่น  กรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  52 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรมเกฟ่ฬทกัผ
ผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ 

 MS, Industrial Administration, Carnegie-Mellon University, USA 

การด ารนต าแหน่นธม่นๆ 
 

 กรรมการ ผรพษัท ลฟสซพ่นโธซฟผฟซฟ (โทฬ) ป ากัด 
 ฯร ้ช่ทฬกรรมการฯร ้ปัดการญหญ่ สาฬการเนพนและกลฬยทธ์ ธนาใารโธซฟผฟซฟ (โทฬ) 

ป ากัด (มหาชน) 
ป านทนผรพษัททฟ่ด ารนต าแหน่นกรรมการ  ผรพษัทปดทะเผฟฬน 1  ผรพษัท 

 ผรพษัททัท่โฝ      2  ผรพษัท 

ฝระสผการณ์ท านาน  ฯร ้ธ านทฬการธาทย ฌส สาฬการเนพนและกลฬยทธ์  ธนาใารโธซฟผฟซฟ (โทฬ)  
ป ากัด (มหาชน) 

 ฯร ้ธ านทฬการธาทย ฌส ะ่าฬกลฬยทธ์ธนใ์กรและแฯนนาน ธนาใารโธซฟผฟซฟ (โทฬ)  
ป ากัด (มหาชน) 

 กรรมการ  ผรพษัทหลักทรัอฬ์สพนเธเชฟฬ ป ากัด 
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 



 

  ฯร ้ผัญชาการ  ส านักนานเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถและการสม่ธสาร 
 รธนปเรต ารทป  ส านักนานปเรต ารทป  ส านักนานต ารทปแห่นชาตพ 
 รธนฯร ้ผัญชาการ  ส านักนานก าลันอล ส านักนานต ารทปแห่นชาตพ 
 รธนฯร ้ผัญชาการ  ส านักนานตรทปในเำ้าเมมธน 
 กรรมการและฝระธานกรรมการตรทปสธผ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ 
 ฯร ้ผันใัผการ  กธนผันใัผการต ารทปตรทปในเำ้าเมมธน 2 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  3,655,614 หย้น  (โม่เฝลฟ่ฬนแฝลน) 

 

8. นาฬโอผรลฬ ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร  
ต าแหน่น  กรรมการธพสระ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  54 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรมเกฟ่ฬทกัผ
ผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ 
 

 ฝรพญญาฌท - รัฐถาสตร์  มหาทพทฬาลัฬสยฌำทัฬธรรมาธพราช 
 ฝระกาถนฟฬผัตร DCP รย ่นทฟ่ 105*2008   
 ฝระกาถนฟฬผัตร ACP รย ่นทฟ่ 28*2009 
 ฝระกาถนฟฬผัตร SFE รย ่นทฟ่ 13*2011 
 ฝระกาถนฟฬผัตร  HRP รย ่นทฟ่ 4*2013 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 5*2015 

การด ารนต าแหน่นธม่นๆ 
 

 กรรมการตรทปสธผ  ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
 กรรมการ  การโฮฮ้าส่ทนภรมพภาใ 
 กรรมการผรพหาร ส านักนานอัฒนาเทใฌนฌลฬฟธทกาถและภรมพสารสนเทถ 

กระทรทนทพทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฟ 
ป านทนผรพษัททฟ่ด ารนต าแหน่นกรรมการ 
 

 ผรพษัทปดทะเผฟฬน  1 ผรพษัท 
 ผรพษัททัท่โฝ       - ผรพษัท 
 หน่ทฬนานราชการ 2 แห่น 

ฝระสผการณ์ท านาน 
 

 กรรมการผรพหาร ส านักนานส่นเสรพมทพสาหกพปำนาดกลานและำนาดฬ่ธม (สสท.) 
 กรรมการ และกรรมการตรทปสธผ  ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ 
 กรรมการ  ธนาใารธธมสพน 
 กรรมการ  ผมป. ฯลพตโฮฮ้า 
 กรรมการ  ผป. ทรฟนพตฟอ้ลัส 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

9. นาฬกพตตพถกัดพ์  เผญปฤทธพ ์
ต าแหน่น  กรรมการธพสระ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  67 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็น
กรรมการ 

 ฝรพญญาตรฟ - เถรษฐถาสตร์ผัณฑพต University of Wisconsin, USA 
 ฝระกาถนฟฬผัตร DCP รย ่นทฟ่ 70*2006 
 ฝระกาถนฟฬผัตร ACP รย ่นทฟ่ 32*2010 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 0*2014 
 ฝระกาถนฟฬผัตร AACP รย ่นทฟ่ 19*2015 

การด ารนต าแหน่นธม่นๆ  กรรมการตรทปสธผ  ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 



 

 กรรมการธพสระ และกรรมการตรทปสธผ ผมป.ธนผยรฟ เมดพเใพล เซน็เตธร์ 
 กรรมการธพสระ และกรรมการตรทปสธผ ผมป.เธฎกฌซตพใ ฮร ๊ ด ป ากัด  
 ทฟ่ฝรภกษากรรมการฯร ้ปัดการญหญ่และกรรมการ  ผป.อรฟเมฟฬร์ ฮพชชัน่ 

แใฝฝพ ตธล ป ากัด 
 ทฟ่ฝรภกษากรรมการฯร ้ปัดการญหญ่และกรรมการ ผมป. อรฟเมฟฬร์ เธฎนเตธร์

โอรซ์ 
ป านทนผรพษัททฟ่ด ารนต าแหน่นกรรมการ  ผรพษัทปดทะเผฟฬน 4 ผรพษัท 

 ผรพษัททัท่โฝ      1 ผรพษัท 
ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการ และกรรมการตรทปสธผ  ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ 
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 
กรรมการฯร ้มฟธ านาปลนลาฬมมธชม่ธฯร กอันผรพษัทฯ    
ผรพษัทฯ  โด้ก าหนดกรรมการฯร ้มฟธ านาปลนลาฬมมธชม่ธฯรกอันผรพษัทฯ  ป านทน 4 ใน ฝระกธผด้ทฬ  นาฬสมภอ 

กฟระสยนทรอนษ์ นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ นาฬช่ทนชฬั นะทนถ ์และ นาฬชชัทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์ ฌดฬกรรมการสธนญนสฟ่
ใน ลนลาฬมมธชม่ธร่ทมกันและฝระทัผตราส าใัญำธนผรพษัทฯ  

ธ านาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการผรพษัทฯ  
1. ผรพหารปัดการผรพษัทฯ  ญห้เฝ็นโฝตามกฎหมาฬ ทัตถยฝระสนใ์ และำ้ธผันใัผผรพษัทฯ  ตลธดปนมตพำธนทฟ่ฝระชย ม 

ฯร ้ถมธหย้นทฟ่ชธผด้ทฬกฎหมาฬด้ทฬใทามซม่ธสัตฬ์ สยปรพต มฟปรพฬธรรม และปรรฬาผรรณญนการด าเนพนธย รกพป รทมทัน้ปะต้ธน
ระมัดระทันและรักษาฯลฝระฌฬชน์ำธนผรพษัทฯ  และฯร ้ถมธหย้นธฬ่านดฟทฟ่สยด 

2. ก าหนดนฌฬผาฬ เฝ้าหมาฬ ทพถทานการด าเนพนนานำธนผรพษัทฯ  แฯนนานและนผฝระมาณผรพษัทฯ  ใทผใยม
ก ากัผดรแลการผรพหารและการปัดการำธนใณะกรรมการผรพหารญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬทฟ่โด้รัผมธผหมาฬ ตลธดปนการ
ด าเนพนการญห้มฟการใทผใยมภาฬญนทฟ่มฟฝระสพทธพภาอ ฝระสพทธพฯล และมฟใทามตัน้ญปทฟ่ปะด าเนพนธย รกพปธฬ่านต่ธเนม่ธน 

3. มฟธ านาปแต่นตัน้กรรมการป านทนหนภ่นญห้เฝ็นกรรมการผรพหาร ฌดฬญห้มฟธ านาปหน้าทฟ่ผรพหารนานำธนผรพษัทฯ  
ตามทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ  มธผหมาฬ และญห้แต่นตัน้กรรมการในหนภ่นญนใณะกรรมการผรพหารเฝ็นฝระธานใณะ
กรรมการผรพหารและกรรมการธฟกท่านหนภ่นเฝ็นฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหาร นธกปากนฟ้ใณะกรรมการ ผรพษัทฯ ธาป
มธผหมาฬญห้กรรมการในหนภ่นหรมธหลาฬใน หรมธผยใใลธม่นญดฝฏพผัตพการธฬ่านญดธฬ่านหนภ่นแทนใณะกรรมการผรพษัทฯ  โด้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. รัผฯพดชธผญนการสธผทานนผดยลและผัญชฟก าโรำาดทยน ณ ทันสพน้สยดำธนรธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ  ญห้มฟใทาม
ถรกต้ธนและแสดนถภนฐานะการเนพนำธนผรพษัทฯ  ทฟ่เฝ็นปรพน และถรกต้ธนตามมาตรฐานการผัญชฟทฟ่รัผรธนฌดฬทั่ทโฝ ฌดฬ
ผรพษัทฯ  โด้ท่าป้านญห้มฟการตรทปสธผฌดฬฯร ้สธผผัญชฟทฟ่โด้รัผการำภน้ทะเผฟฬนและรัผธนยญาต เอม่ธน าเสนธต่ธทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธ
หย้นญนการฝระชยมสามัญฯร ้ถมธหย้นฝระป าฝฟ  และใณะกรรมการผรพษัทฯ  เอม่ธอพปารณาและธนยมัตพ 

5. ญห้ใทามส าใัญต่ธหน้าทฟ่การเฝพ ดเฯฬสารสนเทถำธนผรพษัทฯ ตามำ้ธผันใัผตลาดหลักทรัอฬ์ฯ เรม่ธน หลักเกณฑ์
และทพธฟการเกฟ่ฬทกัผการเฝพ ดเฯฬสารสนเทถและการฝฏพผัตพการญดๆ ำธนผรพษัทปดทะเผฟฬน เอม่ธเฝพ ดเฯฬสารสนเทถทฟ่ส าใัญ
และป าเฝ็นต่ธการตัดสพนญปลนทยนญนหลักทรัอฬ์ญห้ฝระชาชนทราผ 

6. ใณะกรรมการธาปแต่นตัน้ผยใใลธม่นหรมธใณะกรรมการชยดฬ่ธฬ เอม่ธญห้ด าเนพนกพปการำธนผรพษัทฯ  ภาฬญต้การ
ก ากัผดรแลำธนใณะกรรมการ หรมธธาปมธผธ านาปเอม่ธญห้ผย ใใลดันกล่าทมฟธ านาปหน้าทฟ่ใทามรัผฯพดชธผญนการ
ฝฏพผัตพนานตามทฟ่ใณะกรรมการเหฎนสมใทร  ธฬ่านโรกฎดฟ  ใณะกรรมการธาปฬกเลพก เอพกถธน หรมธเฝลฟ่ฬนแฝลนแก้โำ
ใ าสัน่ดันกล่าทโด้ ทัน้นฟ ้การมธผธ านาปดันกล่าทฯร ้รัผมธผธ านาปโม่สามารถธนยมัตพราฬการทฟ่ฯร ้รัผมธผธ านาป และ*หรมธ
ผยใใลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน และ*หรมธผรพษัทฯ  และ*หรมธผรพษัทฬ่ธฬ และ*หรมธผรพษัทญนเใรมธทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ 



 

และ*หรมธมฟส่ทนโด้เสฟฬ ทัน้นฟ ้มตพทฟ่ฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ  ญนการด าเนพนการดันกล่าทปะต้ธนมฟกรรมการธพสระเำ้า
ร่ทมฝระชยมด้ทฬ 

7. อพปารณาและญห้ใทามเหฎนชธผต่ธการเอพม่ทยน การลดทยน การธธกหย้นกร้ การำาฬ หรมธฌธนกพปการำธนผรพษัทฯ  
ทัน้หมด หรมธผานส่ทนทฟ่ส าใัญญห้แก่ผยใใลธม่น หรมธการซม้ธ หรมธรัผฌธนกพปการำธนผรพษัทธม่นมาเฝ็นำธนผรพษัทฯ  การแก้โำ
หนันสมธผรพใณห์สนธพ หรมธำ้ธผันใัผ รทมทั้นการป่าฬผ าเหนฎปหรมธใ่าตธผแทนแก่กรรมการ เฝ็นต้น ฌดฬเฝ็นการ
ด าเนพนการฯ่านการอพปารณาและน าเสนธฌดฬใณะกรรมการผรพหาร เอม่ธน าเสนธธนยมัตพต่ธทฟ่ฝระชยมฯร ้ถมธหย้นต่ธโฝ 

8. อพปารณาธนยมัตพทนเนพนญนการซม้ธำาฬำธนลรกใ้า และใ่าญช้ป่าฬญนการด าเนพนนานต่าน ๆ ำธนผรพษัทฯ  ตาม
ธ านาปธนยมัตพทฟ่ก าหนด รทมทัน้ญนทนเนพนทฟ่เกพนกท่าธ านาปการธนยมัตพำธนใณะกรรมการชยดต่าน ๆ ทฟ่ก าหนด และ*หรมธ
ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหาร ทัน้นฟ้  หากเฝ็นกรณฟเร่นด่ทน และ*หรมธใทามป าเฝ็นญนการด าเนพนนานญห้น าเสนธะ่าฬนานทฟ่
เกฟ่ฬทำ้ธนำธธนยมัตพเฝ็นมตพเทฟฬน และแป้นญห้รัผทราผธฟกใรัน้ญนการฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ  ญนใรัน้ถัดโฝ  ธฬ่านโรกฎ
ดฟ  หากเฝ็นกรณฟทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ  โด้ญห้กรธผการด าเนพนการธฬร ่แล้ท และธนยมัตพญห้ด าเนพนการกรณฟดันกล่าทโด้
หากมฟใทามป าเฝ็นเร่นด่ทน กฎญห้ำธสัตฬาผันต่ธทฟ่ฝระชยมใณะกรรมการผรพษัทฯ  ต่ธโฝ  

ฌใรนสร้านใณะกรรมการผรพษัทฯ  ปะมฟการผรพหารปัดการด้ทฬใทามฌฝร่นญส และตรทปสธผโด้ ฌดฬโด้ปัดญห้มฟการ
ถ่ทนดยลกันธฬ่านเอฟฬนอธ ฌดฬใณะกรรมการผรพษัทฯ  ปะฝระกธผด้ทฬกรรมการทฟ่เฝ็นธพสระธฬ่านน้ธฬ 3 ท่าน 
มฟใยณสมผัตพตามทฟ่กฎหมาฬก าหนดและเฝ็นโฝตามฝระกาถ ำ้ธผันใัผ และ*หรมธระเผฟฬผำธนหน่ทฬนานทานการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
ทัน้นฟ ้ กรรมการธพสระทัน้ 3 ท่าน ผรพษัทฯ  โด้มฟการแต่นตัน้ญห้เฝ็นกรรมการญนใณะกรรมการตรทปสธผ ตามทฟ่กฎหมาฬทฟ่
เกฟ่ฬทำ้ธนก าหนด ซภ่นหนภ่นญนกรรมการตรทปสธผธฬ่านน้ธฬปะมฟกรรมการ 1 ท่าน ทฟ่ต้ธนเฝ็นฯร ้มฟใทามรร้และฝระสผการณ์
ด้านการผัญชฟและการเนพนญนการสธผทานใทามน่าเชม่ธถมธำธนนผการเนพน 

การแต่นตัน้ใณะกรรมการผรพษัทฯ   
แม้ท่าผรพษัทฯ  ปะโม่มฟใณะกรรมการสรรหาเอม่ธใัดเลมธกผยใใลทฟ่ปะแต่นตัน้เฝ็นกรรมการผรพษัทฯ   แต่ผรพษัทฯ  มฟ

นฌฬผาฬทฟ่ปะสรรหาและใัดเลมธกผยใใลทฟ่สามารถเธมธ้ฝระฌฬชน์ต่ธธย รกพปำธนผรพษัทฯ  โด้ ทัน้นฟ ้ปะต้ธนอพปารณาปากฝัปปัฬ
หลาฬฝระการฝระกธผ เช่น ใทามรร้ ใทามสามารถ  และฝระสผการณ์ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผธย รกพป เฝ็นต้น ฌดฬโด้ก าหนด
หลักเกณฑ์ญนการแต่นตัน้และถธดถธนกรรมการดันนฟ ้

1. ใณะกรรมการำธนผรพษัทฯ  ฝระกธผด้ทฬกรรมการธฬ่านน้ธฬ 5 ใน แต่โม่เกพน 11 ใน ฌดฬกรรมการโม่น้ธฬ
กท่ากภ่นหนภ่นำธนป านทนกรรมการทัน้หมดนัน้ ต้ธนมฟถพ่นทฟ่ธฬร ่ญนฝระเทถโทฬและกรรมการำธนผรพษัทฯ  ต้ธนมฟใยณสมผัตพ
ตามทฟ่กฎหมาฬท่าด้ทฬผรพษัทมหาชนป ากัด และกฎหมาฬท่าด้ทฬหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ก าหนด ธฬ่านโรกฎตาม 
กรรมการผรพษัทฯ  ปะเฝ็นฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ  หรมธโม่กฎโด้ 

2. ทฟ่ฝระชยมฯร ้ถมธหย้นเลมธกตัน้กรรมการผรพษัทฯ  ตามหลักเกณฑ์และทพธฟการดันต่ธโฝนฟ ้
ก. ฯร ้ถมธหย้นในหนภ่นมฟใะแนนเสฟฬนเท่ากัผหนภ่น (1) หย้น ต่ธหนภ่น (1) เสฟฬน 
ำ. ฯร ้ถมธหย้นแต่ละในปะญช้ใะแนนเสฟฬนทฟ่มฟธฬร ่ทัน้หมดตาม (ก) เลมธกตัน้ผย ใใลเดฟฬทหรมธหลาฬในเฝ็นกรรมการกฎ

โด้ แต่ปะแผ่นใะแนนเสฟฬนญห้แก่ฯร ้ญดมากน้ธฬเอฟฬนญดโม่โด้ 
ใ. ผย ใใลทฟ่โด้รัผใะแนนสรนสยดตามล าดัผลนมาเฝ็นฯร ้โด้รัผเลมธกเฝ็นกรรมการเท่าป านทนกรรมการทฟ่ปะอภนมฟ 

หรมธอภนปะเลมธกตัน้ญนใรัน้นัน้ ญนกรณฟทฟ่ผยใใลซภ่นโด้รัผการเลมธกตัน้ญนล าดัผถัดลนมามฟใะแนนเสฟฬนเท่ากันเกพน
ป านทนทฟ่อภนปะมฟ ญห้ฝระธานทฟ่ฝระชยมเฝ็นฯร ้ธธกเสฟฬนชฟ้ำาด 

3. ญนการฝระชย มสามัญฝระป าฝฟ ทยกใรัน้ ญห้กรรมการธธกปากต าแหน่น 1 ญน 3 ถ้าป านทนกรรมการทฟ่ปะแผ่น
ธธกเฝ็นสามส่ทนโม่โด้ กฎญห้ธธกฌดฬป านทนญกล้ทฟ่สยดกัผส่ทน 1 ญน 3 กรรมการทฟ่ปะต้ธนธธกปากต าแหน่นญนฝฟ แรกและฝฟ ทฟ่
สธนภาฬหลันปดทะเผฟฬนผรพษัทฯ  นัน้ญห้ญช้ทพธฟ ปัผสลากกัน ส่ทนฝฟ หลันๆ ต่ธโฝญห้กรรมการในทฟ่ธฬร ่ญนต าแหน่นนานทฟ่สยดนัน้
เฝ็นฯร ้ธธกปากต าแหน่น กรรมการทฟ่ธธกตามทาระนัน้ธาปถรกเลมธกเำ้ามาด ารนต าแหน่นญหม่กฎโด้ 



 

4.  ทฟ่ฝระชยมฯร ้ถมธหย้นธาปลนมตพญห้กรรมการในญดธธกปากต าแหน่นก่ธนถภนใราทธธกตามทาระโด้ด้ทฬใะแนนเสฟฬน
โม่น้ธฬกท่า 3 ญน 4 ำธนป านทนฯร ้ถมธหย้นซภ่นมาฝระชย มและมฟสพทธพธธกเสฟฬน และมฟหย้นนัผรทมกันโด้โม่น้ธฬกท่ากภ่นหนภ่นำธน
ป านทนหย้นทฟ่ถมธฌดฬฯร ้ถมธหย้นทฟ่มาฝระชยมและมฟสพทธพธธกเสฟฬน 

5.  ญนกรณฟทฟ่ต าแหน่นกรรมการท่านลนเอราะเหตยธม่นนธกปากถภนใราทธธกตามทาระ ญห้ใณะกรรมการเลมธก
ผยใใลในหนภ่นซภ่นมฟใยณสมผัตพ และโม่มฟลักษณะต้ธนห้ามตามกฎหมาฬท่าด้ทฬผรพษัทมหาชนป ากัด และกฎหมาฬท่าด้ทฬ
หลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ เำ้าเฝ็นกรรมการแทนญนการฝระชยมใณะกรรมการใราทถัดโฝ เท้นแต่ทาระำธนกรรมการ
ปะเหลมธน้ธฬกท่า 2 เดมธน ฌดฬผย ใใลซภ่นเำ้าเฝ็นกรรมการแทนดันกล่าทปะธฬร ่ญนต าแหน่นกรรมการโด้เอฟฬนเท่าทาระทฟ่ฬัน
เหลมธธฬร ่ำธนกรรมการทฟ่ตนเำ้ามาแทน ซภ่นมตพำธนใณะกรรมการปะต้ธนฝระกธผด้ทฬใะแนนเสฟฬนโม่น้ธฬกท่า 3 ญน 4 
ำธนป านทนกรรมการทฟ่ฬันเหลมธธฬร ่ 

การก าหนดทาระการด ารนต าแหน่นำธนกรรมการ 
ผรพษัทฯ  โด้ก าหนดนฌฬผาฬการก าหนดป านทนทาระทฟ่กรรมการปะด ารนต าแหน่นตพดต่ธกันโด้นานทฟ่สยด ดันนฟ ้

“ระฬะเทลาการด ารนต าแหน่นกรรมการทฟ่เหมาะสม โม่ใทรเกพน 3 ทาระตพดต่ธกัน เท้นแต่กรรมการในญดมฟใทามเหมาะสมทฟ่
ปะด ารนต าแหน่นนานกท่านัน้ ใณะกรรมการปะอพปารณาใทามเฝ็นธพสระและฝระสพทธพภาอำธนการฝฏพผัตพหน้าทฟ่ำธน
กรรมการราฬดันกล่าท และชฟ้แปนเหตยฯลอร้ธมฯลการฝฏพผัตพหน้าทฟ่ต่ธฯร ้ถมธหย้น    

 

เลำานยการผรพษัทฯ  

นานสาทภทัรา กาญปนฝระภาถ 
ต าแหน่น  เลำานยการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาฌท ผรพหารธย รกพปมหาผัณฑพต สถาผันผัณฑพตอัฒนผรพหาร

ถาสตร์ 
 หลักสรตรใทามรร้ส าหรัผฯร ้ฝฏพผัตพนานญนสาฬนานทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน  

สถาผันะภกธผรม สมาใมผรพษัทหลักทรัอฬ์ 
 ฝระกาถนฟฬผัตร SFE รย ่นทฟ่ 25*2015 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CSP รย ่นทฟ่ 68*2016 
 ฝระกาถนฟฬผัตร BRP รย ่นทฟ่ 19*2016 
 ฝระกาถนฟฬผัตร EMT รย ่นทฟ่ 34*2016 
 ฝระกาถนฟฬผัตร CRP รย ่นทฟ่ 14/2016 

ฝระสผการณ์ท านาน  ฯร ้ธ านทฬการ ะ่าฬทาณพชธนกพป ผรพษัทหลักทรัอฬ์ สพนเธเซฟฬ ป ากัด 
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

ใณะกรรมการผรพษัทโด้อพปารณาแต่นตัน้ผย ใใลทฟ่มฟใยณสมผัตพเหมาะสมเฝ็นเลำานยการผรพษัทฯ ฌดฬโด้แต่นตั้น

นานสาทภัทรา กาญปนฝระภาถ ซภ่นมฟใทามรร้ใทามสามารถทานผรพหารธย รกพปและการเนพน รทมทัน้มฟใทามเำ้าญปหลักเกณฑ์

ต่านๆ ทฟ่ผันใัผญช้กัผผรพษัทปดทะเผฟฬน ซภ่นปากฝระสผการณ์การท านานและใทามรร้ใทามสามารถทฟ่ฯ่านมา ใณะกรรมการ

ผรพษัทฯ โด้อพปารณาแล้ทมฟใทามเหฎนท่าเฝ็นฯร ้ทฟ่มฟใทามเหมาะสมทฟ่ปะฝฎพผัตพหน้าทฟ่โด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอและเฝ็นฝระฌฬชน์

สรนสยดต่ธผรพษัทญนการด ารนต าแหน่นเลำานยการผรพษัทฯ 

  



 

หนา้ทฟใ่ทามรผัฯพดชธผำธนเลำานยการผรพษัทฯ  

1. ปัดท าและเกฎผรกัษาเธกสาร ดันต่ธโฝนฟ ้

- ทะเผฟฬนกรรมการ 

- หนันสมธนัดฝระชยมใณะกรรมการ ราฬนานการฝระชยมใณะกรรมการ และราฬนานฝระป าฝฟ ำธนผรพษัทฯ  

- หนันสมธนัดฝระชยมฯร ้ถมธหย้น และราฬนานการฝระชยมฯร ้ถมธหย้น 

2. เกฎผรักษาราฬนานการมฟส่ทนโด้เสฟฬทฟ่ราฬนานฌดฬกรรมการหรมธฯร ้ผรพหาร 

3. ด าเนพนการธม่นๆ ตามทฟ่ใณะกรรมการตลาดทยนฝระกาถก าหนด 

4. ด าเนพนการธม่นๆ ตามทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ  มธผหมาฬ 

 

ใณะกรรมการตรทปสธผ 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการป านทน 3 ท่านดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. อล.ต.ท. ทพสนย  ฝราสาททธนฌธสถ   กรรมการธพสระ และฝระธานกรรมการตรทปสธผ 

2. นาฬโอผรลฬ์  ถพรพภาณยเสถฟฬร กรรมการธพสระ และกรรมการตรทปสธผ 

3. นาฬกพตตพถกัดพ์  เผญปฤทธพ์ กรรมการธพสระ และกรรมการตรทปสธผ 

ทั้นนฟ้ นาฬโอผรลฬ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร และนาฬกพตตพถักดพ์ เผญปฤทธพ์ เฝ็นกรรมการตรทปสธผทฟ่มฟใทามรร้และ

ฝระสผการณ์ญนการตรทปสธผนผการเนพนำธนผรพษัทฯ  ฌดฬมฟ นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์ เฝ็นรักษาการเลำานยการ

ใณะกรรมการตรทปสธผ แทนนานสาทนทรัตน์ สันตพกร ล ซภ่ นลาธธกปากการเฝ็นอนักนาน ฌดฬมฟฯลทันทฟ่ 16 

อฤถปพกาฬน 2559 

ธ านาปหนา้ทฟ่ำธนใณะกรรมการตรทปสธผ 

1. สธผทานญห้ผรพษัทฯ  มฟการราฬนานทานการเนพนธฬ่านถรกต้ธนและเอฟฬนอธ 

2. สธผทานญห้ผรพษัทฯ  มฟระผผการใทผใยมภาฬญนและการตรทปสธผภาฬญนทฟ่เหมาะสมและมฟฝระสพทธพฯล 

3. สธผทานญห้ผรพษัทฯ  ฝฏพผัตพตามกฎหมาฬท่าด้ทฬหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์  สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า

ำ้ธผันใัผำธนตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ และผรพษัท ตลาดสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด (มหาชน) 

รทมทัน้กฎหมาฬและ*หรมธ ฝระกาถทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการฝระกธผธย รกพปำธนผรพษัทฯ  

4. อพปารณา ใัดเลมธก เสนธแต่นตัน้และเสนธใ่าตธผแทนฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ  

5. อพปารณาการเฝพ ดเฯฬำ้ธมรลำธนผรพษัทฯ  ญนกรณฟทฟ่เกพดราฬการทฟ่เกฟ่ฬทฌฬนกัน หรมธราฬการทฟ่ธาปมฟใทาม

ำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ญห้มฟใทามถรกต้ธนและใรผถ้ทน 

6. ปัดท าราฬนานการก ากัผดรแลกพปการำธนใณะกรรมการตรทปสธผฌดฬเฝพ ดเฯฬโท้ญนราฬนานฝระป าฝฟ ำธนผรพษัทฯ

ซภ่นราฬนานดันกล่าทต้ธนลนนามฌดฬฝระธานใณะกรรมการตรทปสธผ 

7. ฝฏพผัตพการธม่นญดตามทฟ่ใณะกรรมการำธนผรพษัทฯ  มธผหมาฬด้ทฬใทามเหฎนชธผปากใณะกรรมการ

ตรทปสธผ 

  



 

การแตน่ตัน้กรรมการตรทปสธผ 

ใณะกรรมการผรพษัทฯ   ปะเฝ็นฯร ้แต่นตัน้ใณะกรรมการตรทปสธผ ซภ่นฝระกธผด้ทฬ กรรมการตรทปสธผธฬ่าน

น้ธฬ 3 ท่าน ฌดฬแต่นตัน้ปากกรรมการธพสระำธนผรพษัทฯ  ทฟ่มฟใยณสมผัตพตามทฟ่กฎหมาฬท่าด้ทฬหลักทรัอฬ์และตลาด

หลักทรัอฬ์ รทมถภนฝระกาถ ำ้ธผันใัผ และ*หรมธระเผฟฬผำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ก าหนด ทัน้นฟ้ กรรมการตรทปสธผ

ธฬ่านน้ธฬ 1 ท่าน ต้ธนเฝ็นฯร ้มฟใทามรร้ด้านการผัญชฟและการเนพน 

การแตน่ตัน้กรรมการธพสระ 

กรรมการธพสระ หมาฬใทามถภน กรรมการทฟ่โม่มฟธย รกพปเกฟ่ฬทำ้ธน หรมธมฟส่ทนร่ทมญนการผรพหารนาน หรมธมฟ

ฯลฝระฌฬชน์ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผสถาผันการเนพนธม่นธันธาปมฟฯลกระทผต่ธการตัดสพนญปฌดฬธพสระำธนตน และต้ธนมฟใยณสมผัตพ

ตามฝระกาถใณะกรรมการก ากัผตลาดทยน ทฟ่ ทป. 28*2551 เรม่ธน การำธธนยญาตและการธนยญาตญห้เสนธำาฬหย้นทฟ่ธธก

ญหม่ ลนทันทฟ่ 15 ธันทาใม 2551 ดันนฟ ้

 ใณะกรรมการผรพษัทฯ  ปะร่ทมกันอพปารณาเผม้ธนต้นถภนใยณสมผัตพำธนผย ใใลทฟ่ปะมาด ารนต าแหน่นเฝ็น

กรรมการธพสระ ฌดฬมฟหลักเกณฑ์และแนททานอพปารณาใยณสมผัตพและลักษณะต้ธนห้ามำธนผยใใลดันกล่าท ก่ธนน าเสนธ

ต่ธทฟ่ฝระชยมฯร ้ถมธหย้นเอม่ธอพปารณาแต่นตัน้เฝ็นกรรมการำธนผรพษัทฯ   

หลกัเกณฑญ์นการใดัเลมธกกรรมการธพสระ  

1. ผรพษัทฯ  ปะใัดเลมธกกรรมการธพสระทฟ่มฟใยณสมผัตพใรผถ้ทนและโม่มฟลักษณะต้ธนห้ามตามทฟ่อระราชผัญญัตพ

มหาชนและกฎหมาฬท่าด้ทฬหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ รทมทั้นสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า  ฝระกาถำธน

ใณะกรรมการตลาดทยน และฝระกาถทฟ่ธธกฌดฬส านักนาน ก.ล.ต. และฝระกาถ ำ้ธผันใัผ และ*หรมธระเผฟฬผทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน  

2. ผรพษัทฯ  ปะอฬาฬามใัดเลมธกกรรมการธพสระปากฯร ้ทรนใยณทยฒพ และเฝ็นผยใใลทฟ่มฟใทามรร้และฝระสผการณ์ญน

การท านานและใทามเหมาะสมด้านธม่นๆ ฝระกธผกันทฟ่สามารถช่ทฬใณะกรรมการผรพษัทฯ  ญนเรม่ธนต่าน ๆ โด้ 

ใยณสมผตัพำธนกรรมการธพสระำธนผรพษัท   

กรรมการธพสระำธนผรพษัทฯ  ต้ธนมฟใยณสมผัตพตามำ้ธก าหนดำธน ส านักนาน ก.ล.ต. ดันต่ธโฝนฟ ้

1. ถมธหย้นโม่เกพนร้ธฬละหนภ่นำธนป านทนหย้นทฟ่มฟสพทธพธธกเสฟฬนทัน้หมดำธนผรพษัทฯ  ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัท

ร่ทม หรมธนพตพผยใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้น ทัน้นฟ ้ญห้นัผรทมการถมธหย้นำธนฯร ้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนำธนกรรมการธพสระราฬนัน้ ๆ ด้ทฬ 

2. โม่เฝ็นหรมธเใฬเฝ็นกรรมการทฟ่มฟส่ทนร่ทมผรพหารนาน ลรกป้าน อนักนาน ทฟ่ฝรภกษาทฟ่โด้เนพนเดมธนฝระป า หรมธฯร ้มฟ

ธ านาปใทผใยมำธนผรพษัทฯ  ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม ผรพษัทฬ่ธฬล าดัผเดฟฬทกัน หรมธนพตพผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทาม

ำัดแฬ้น เท้นแต่ปะโด้อ้นปากการมฟลักษณะดันกล่าทมาแล้ทโม่น้ธฬกท่าสธนฝฟ ก่ธนทันทฟ่ฬม่นใ าำธธนยญาตต่ธส านักนาน 

ก.ล.ต. 

3. โม่เฝ็นผย ใใลทฟ่มฟใทามสัมอันธ์ทานสาฬฌลหพต หรมธฌดฬการปดทะเผฟฬนตามกฎหมาฬ ญนลักษณะทฟ่เฝ็น ผพดา

มารดา ใร่สมรส อฟ่น้ธน และผย ตร รทมทัน้ใร่สมรสำธนผย ตร ำธนฯร ้ผรพหาร ฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ ฯร ้มฟธ านาปใทผใยม หรมธ

ผยใใลทฟ่ปะโด้รัผการเสนธญห้เฝ็นฯร ้ผรพหารหรมธฯร ้มฟธ านาปใทผใยมำธนผรพษัทฯ  หรมธผรพษัทฬ่ธฬ 

4. โม่มฟหรมธเใฬมฟใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปกัผผรพษัทฯ  ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพผย ใใลทฟ่ธาปมฟ

ใทามำัดแฬ้น ญนลักษณะทฟ่ธาปเฝ็นการำัดำทานการญช้ทพปารณญาณธฬ่านธพสระำธนตน รทมทัน้โม่เฝ็นหรมธเใฬเฝ็นฯร ้ถมธ

หย้นราฬญหญ่ กรรมการซภ่นโม่ญช่กรรมการธพสระ หรมธฯร ้ผรพหารำธนฯร ้ทฟ่มฟใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปกัผผรพษัทฯ   ผรพษัทญหญ่ 



 

ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้น  เท้นแต่ปะโด้อ้นปากการมฟลักษณะดันกล่าทมาแล้ทโม่น้ธฬ

กท่าสธนฝฟก่ธนทันทฟ่ฬม่นใ าำธธนยญาตต่ธส านักนาน ก.ล.ต. 

ใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปตามทรรใหนภ่น รทมถภนการท าราฬการทานการใ้าทฟ่กระท าเฝ็นฝกตพเอม่ธฝระกธผกพปการ 

การเช่าหรมธญห้เช่าธสันหารพมทรัอฬ์ ราฬการเกฟ่ฬทกัผสพนทรัอฬ์หรมธผรพการ หรมธการญห้หรมธรัผ ใทามช่ทฬเหลมธทาน

การเนพน ด้ทฬการรัผหรมธญห้กร้ฬมม ใ า้ฝระกัน การญห้สพนทรัอฬ์เฝ็นหลักฝระกันหนฟส้พน รทมถภนอฤตพการณ์ธม่นท านธนเดฟฬทกัน 

ซภ่นเฝ็นฯลญห้ฯร ้ำธธนยญาตหรมธใร่สัญญามฟภาระหนฟ้ทฟ่ต้ธนชําระต่ธธฟกะ่าฬหนภ่น ตัน้แต่ร้ธฬละสามำธนสพนทรัอฬ์ทฟ่มฟตัทตน

สยทธพำธนฯร ้ำธธนยญาตหรมธตัน้แต่ฬฟ่สพผล้านผาทำภ้นโฝ แล้ทแต่ป านทนญดปะต า่กท่า  ทัน้นฟ ้การใ านทณภาระหนฟด้ันกล่าทญห้

เฝ็นโฝตามทพธฟการใ านทณมรลใ่าำธนราฬการทฟ่เกฟ่ฬทฌฬนกันตามฝระกาถใณะกรรมการก ากัผตลาดทยนท่าด้ทฬหลักเกณฑ์ 

ญนการท าราฬการทฟ่เกฟ่ฬทฌฬนกันฌดฬธนยฌลม แต่ญนการอพปารณาภาระหนฟด้ันกล่าท ญห้นัผรทมภาระหนฟท้ฟ่เกพดำภน้ญนระหท่านหนภ่น

ฝฟ ก่ธนทันทฟ่มฟใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปกัผผยใใลเดฟฬทกัน 

5. โม่เฝ็นหรมธเใฬเฝ็นฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ  ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทาม

ำัดแฬ้น และโม่เฝ็นฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ กรรมการซภ่นโม่ญช่กรรมการธพสระ ฯร ้ผรพหาร หรมธหย้นส่ทนฯร ้ปัดการำธนส านักนานสธผ

ผัญชฟ ซภ่นมฟฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ  ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นสันกัดธฬร ่  

เท้นแต่ปะโด้อ้นปากการมฟลักษณะดันกล่าทมาแล้ทโม่น้ธฬกท่าสธนฝฟก่ธนทันทฟ่ฬม่นใ าำธธนยญาตต่ธส านักนาน ก.ล.ต. 

6. โม่เฝ็นหรมธเใฬเฝ็นฯร ้ญห้ผรพการทานทพชาชฟอญดๆ ซภ่นรทมถภนการญห้ผรพการเฝ็นทฟ่ฝรภกษากฎหมาฬหรมธทฟ่ฝรภกษา

ทานการเนพน ซภ่นโด้รัผใ่าผรพการเกพนกท่าสธนล้านผาทต่ธฝฟ ปาก ผรพษัทฯ  ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพ

ผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้น  ทัน้นฟ้ ญนกรณฟทฟ่ฯร ้ญห้ผรพการทานทพชาชฟอเฝ็นนพตพผย ใใล ญห้รทมถภนการเฝ็นฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ 

กรรมการซภ่นโม่ญช่กรรมการธพสระ ฯร ้ผรพหาร หรมธหย้นส่ทน ฯร ้ปัดการ ำธนฯร ้ญห้ผรพการทานทพชาชฟอนัน้ด้ทฬ เท้นแต่ปะโด้อ้น

ปากการมฟลักษณะดันกล่าทมาแล้ทโม่น้ธฬกท่าสธนฝฟก่ธนทันทฟ่ฬม่นใ าำธธนยญาตต่ธส านักนาน ก.ล.ต. 

7. โม่เฝ็นกรรมการทฟ่โด้รัผการแต่นตัน้ำภ้นเอม่ธเฝ็นตัทแทนำธนกรรมการำธนผรพษัทฯ  ฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ หรมธฯร ้ถมธ

หย้นซภ่นเฝ็นฯร ้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ำธนผรพษัทฯ   

8. โม่มฟลักษณะธม่นญดทฟ่ท าญห้โม่สามารถญห้ใทามเหฎนธฬ่านเฝ็นธพสระเกฟ่ฬทกัผการด าเนพนนานำธนผรพษัทฯ  ทัน้นฟ ้ญน

รธผระฬะเทลาผัญชฟ 2558 กรรมการธพสระำธนผรพษัทฯ  มฟใยณสมผัตพตามำ้ธก าหนดำธนส านักนาน ก.ล.ต. ฌดฬโม่มฟ

ใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปหรมธการญห้ผรพการทานทพชาชฟอญดๆ กัผผรพษัทฯ  

 

ใณะกรรมการอพปารณาใา่ตธผแทน 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการป านทน 3 ท่าน ดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นาฬชชัทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์ ฝระธานใณะกรรมการ 

2. อล.ต.ท. ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ กรรมการ 

3. นาฬทราห์ สยปรพตกยล กรรมการ 

ฌดฬมฟ นาฬช่ทนชฬั นะทนถ ์เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการอพปารณาใ่าตธผแทน  



 

 ธ านาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการอพปารณาใ่าตธผแทน 

1. ก าหนดนฌฬผาฬำธนผรพษัทฯ  เกฟ่ฬทกัผการก าหนดใ่าป้านหรมธใ่าตธผแทน รทมทัน้ฯลฝระฌฬชน์ธม่นๆ ทฟ่ผรพษัทฯ  

ญห้กัผกรรมการและฯร ้ผรพหารระดัผสรน เอม่ธเสนธต่ธใณะกรรมการผรพษัทฯ  

2. ก าหนดทพธฟการป่าฬใ่าป้านหรมธใ่าตธผแทนทฟ่เฝ็นธรรมและมฟใทามชดัเปน 

3. อพปารณานผฝระมาณการำภน้ใ่าป้าน การเฝลฟ่ฬนแฝลนใ่าป้านและฯลตธผแทน เนพนฌผนัสฝระป าฝฟ ำธนกรรมการ

และฯร ้ผรพหารระดัผสรนเอม่ธเสนธต่ธใณะกรรมการผรพษัทฯ  

 

ใณะกรรมการผรพหาร 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2558 ฝระกธผด้ทฬกรรมการป านทน 3 ท่าน ดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นาฬช่ทนชฬั นะทนถ ์ ฝระธานใณะกรรมการ 

2. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์ กรรมการ 

3. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ กรรมการ 

ฌดฬมฟ นานปารฟรัตน์ เฮม่ธนฮร สกยล เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการผรพหาร  

ธ านาปหนา้ทฟ่ำธนใณะกรรมการผรพหาร 

1. อพปารณาก าหนดนฌฬผาฬทานธย รกพป เฝ้าหมาฬ แฯนการด าเนพนนาน กลฬยทธ์ทานธย รกพป และนผฝระมาณฝระป าฝฟ

ำธนผรพษัทฯ เอม่ธเสนธญห้ใณะกรรมการผรพษัทฯ  อพปารณาธนยมัตพ 

2. ใทผใยมดรแลการด าเนพนธย รกพปำธนผรพษัทฯ  ญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬทานธย รกพป เฝ้าหมาฬ แฯนการด าเนพนนาน 

กลฬยทธ์ทานธย รกพป และนผฝระมาณทฟ่โด้รัผธนยมัตพปากใณะกรรมการผรพษัทฯ   

3. อพปารณาธนยมัตพการญช้ป่าฬเนพนเอม่ธการด าเนพนนานต่านๆ ญนส่ทนทฟ่เกพนทนเนพนธนยมัตพำธนฯร ้ผรพหารทฟ่มฟธ านาป

ธนยมัตพ ทัน้นฟเ้ฝ็นโฝตามระเผฟฬผธ านาปธนยมัตพำธนผรพษัทฯ  หรมธตามนผฝระมาณราฬป่าฬฝระป าฝฟ ทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ 

โด้มฟมตพธนยมัตพโท้แล้ท 

4. อพปารณาเธกสารต่านๆ เอม่ธน าเสนธำธธนยมัตพการเฝ็นฯร ้ปัดป าหน่าฬและรัผฝระกันการปัดป าหน่าฬหลักทรัอฬ์ 

และธย รกรรมทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผธย รกพปทาณพชธนกพป  

5. แต่นตั้นหรมธมธผหมาฬญห้ผย ใใลญดผย ใใลหนภ่นหรมธหลาฬในกระท าการธฬ่านหนภ่นธฬ่านญดแทนใณะ

กรรมการผรพหารตามทฟ่เหฎนสมใทรโด้ และใณะกรรมการผรพหารสามารถฬกเลพก เฝลฟ่ฬนแฝลน หรมธแก้โำธ านาปนัน้ๆโด้ 

6. ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ธม่นญดตามทฟ่โด้รัผมธผหมาฬปากใณะกรรมการผรพษัทฯ  

ทัน้นฟ ้การมธผหมาฬธ านาปหน้าทฟ่และใทามรัผฯพดชธผำธนใณะกรรมการผรพหารนัน้ ปะต้ธนโม่มฟลักษณะเฝ็นการ

มธผธ านาปหรมธมธผธ านาปช่ทนทฟ่ท าญห้ใณะกรรมการผรพหาร หรมธฯร ้รัผมธผธ านาปปากใณะกรรมการผรพหาร สามารถ

ธนยมัตพราฬการทฟ่ตนหรมธผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ (ตามทฟ่นพฬามโท้ญนฝระกาถใณะกรรมการก ากัผ

หลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์) มฟส่ทนโด้เสฟฬ หรมธธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ธม่นญดกัผผรพษัทฯ  หรมธผรพษัทฬ่ธฬ 

ฬกเท้นแต่เฝ็นการธนยมัตพราฬการทฟ่เฝ็นโฝตามฝกตพธย รกพปทฟ่มฟการก าหนดำธผเำตทฟ่ชดัเปน  



 

ใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬน 
 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการป านทน 7 ท่าน ดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์ ฝระธานกรรมการ 

2. นานอรอรพน้  สยำสันตพสยทรรณ กรรมการ 

3. นานทพมล  หล่ธทพปพตร กรรมการ 

4. นานสาทกนกทรรณ อฤกษธัมมฌกทพท กรรมการ 

5. นาฬธัใใฬยต ผยญธพนทร์ กรรมการ 

6. นานปารฟรัตน์ เฮม่ธนฮร สกยล กรรมการ 

7. กรรมการผรพหาระ่าฬใ้าหลกัทรัอฬ์* กรรมการ 

* กรรมการผรพหาร ะ่าฬใ้าหลกัทรัอฬ์ ปะมฟการใัดเลมธกทยกโตรมาสเมม่ธใรผทาระ 

  ฌดฬมฟ นานสาทสกยลกานต์ ฌธษฐพเทช เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬน 

ธ านาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬน 

1. อพปารณาก าหนดนฌฬผาฬการผรพหารใทามเสฟ่ฬนญนการท าธย รกรรมผรพษัทฯ  ญห้ใรธผใลยมทัน้ใทามเสฟ่ฬนด้าน

เใรดพต ใทามเสฟ่ฬนด้านการตลาด และใทามเสฟ่ฬนด้านฝฏพผัตพการ  

2. อพปารณาธนยมัตพและญห้ใทามเหฎนชธผฝระเดฎนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการผรพหารใทามเสฟ่ฬนำธนผรพษัทฯ  รทมทัน้ตพดตาม

ญห้ธฬร ่ภาฬญต้ำธผเำตทฟ่ผรพษัทฯ  ก าหนด 

3. อพปารณาแนททานการแก้โำฝัญหาใทามเสฟ่ฬนปากการด าเนพนธย รกรรมซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าเอม่ธ

ตนเธนตามทฟ่ะ่าฬนานผรพหารใทามเสฟ่ฬนน าเสนธ 

4. อพปารณาธนยมัตพทนเนพนซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ การทผททนทนเนพน และตพดตามดรแลใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพตำธนลรกใ้า 

5. อพปารณาแก้โำฝัญหาต่านๆ เกฟ่ฬทกัผการฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์ และการฝระกธผธย รกพปสัญญาซม้ธำาฬ

ล่ทนหน้า 

6. อพปารณาก าหนดราฬชม่ธหลักทรัอฬ์ทฟ่ธนยมัตพญห้ซม้ธำาฬโด้ญนผัญชฟฝระเภท Credit Balance รทมทัน้หลักทรัอฬ์ทฟ่

เำ้าำ่าฬมฟใทามเสฟ่ฬนสรนและมฟเนม่ธนโำเอพม่เตพมทฟ่ฝฏพผัตพก่ธนส่นใ าสัน่ซม้ธำาฬ 

7. อพปารณาใทามเสฟฬหาฬทฟ่เกพดปากราฬการซม้ธำาฬฯพดอลาด ราฬการลรกหนฟม้ฟฝัญหา  

8. อพปารณาราฬการและการราฬนานธย รกรรมทฟ่เำ้าำ่าฬต้ธนสนสัฬ  

9. เรม่ธนธม่นๆ ตามทฟ่ใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬนเหฎนใทร และ*หรมธ ตามทฟ่โด้รัผมธผหมาฬปากใณะกรรมการ

ผรพษัทฯ   



 

ใณะกรรมการปัดการ 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  ฝระกธผด้ทฬกรรมการป านทน 19 ท่าน ดันนฟ ้ 

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์ ฝระธานกรรมการ 

2. นานอรอรพน้  สยำสันตพสยทรรณ กรรมการ 

3. นาฬกัณฑรา  ลดาทัลฬ์ ณ ธฬยธฬา กรรมการ 

4. นาฬาัตรชฬั  ชย่ มถพรพ กรรมการ 

5. นาฬชฬัอร  ธรรมอฟร กรรมการ 

6. นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร์ กรรมการ 

7. นาฬสมชาฬ  แก้ทเปรพญโอถาล กรรมการ 

8. นานสาทรทฟทรรณ  ชฬักพป กรรมการ 

9. นาฬอรเทอ  ทัฒนกฟสยนทร กรรมการ 

10. นานสาทกยลใัในานใ  อรสถพตอนษ์ กรรมการ 

11. นานทพโล  อนถฝ์รฟชา กรรมการ 

12. นาฬสมฬถ  กพตตพสยำเปรพญ กรรมการ 

13. นานสาทกนกนภัส  สพทธพทราภรณ์ กรรมการ 

14. นาฬสยอัตร์  ธภพรตพมัฬ กรรมการ 

15. นาฬฝัณณทัต  สมพทธพถกัดา กรรมการ 

16. นานนยสรา  รย ่นเปรพญ กรรมการ 

17. นานทพมล  หล่ธทพปพตร กรรมการ 

18. นานดทนสมร  ลาภเลพถสยำ กรรมการ 

19. นานสาทปพตรในภน  แสนชฟทนษ์ กรรมการ 

ฌดฬมฟ นานสาทอันธยภรณ์  มหันสา เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการปัดการ 

ธ านาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการปัดการ 

1. อพปารณาก าหนดนฌฬผาฬทานด้านธย รกพปหลักทรัอฬ์ และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า เฝ้าหมาฬและแฯนด าเนพนนาน

ด้านการตลาด กลฬยทธ์ทานการตลาด เอม่ธเสนธใณะกรรมการผรพษัทฯ  เอม่ธอพปารณาธนยมัตพ 

2. ใทผใยมดรแลการด าเนพนธย รกพปทานด้านการตลาดหลักทรัอฬ์ และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬ

ทานธย รกพป เฝ้าหมาฬ แฯนการด าเนพนนาน กลฬยทธ์ทานธย รกพป และนผฝระมาณทฟ่โด้รัผธนยมัตพปากใณะกรรมการผรพษัทฯ  

3. ใทผใยมดรแลฯร ้แนะน าการลนทยน ญห้ฝฏพผัตพญนเรม่ธนดันนฟ ้

 3.1  การด าเนพนนานตามแฯนการตลาดทฟ่โด้น าเสนธใณะกรรมการผรพษัทฯ  โท้ 

 3.2 ฝฏพผัตพตามระเผฟฬผผรพษัทฯ  ธฬ่านเใร่นใรัด 



 

 3.3 การอพปารณาฝระเดฎนปากการตรทปสธผำธนส านักนาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ  ผรพษัท ตลาด

สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด (มหาชน) และหน่ทฬนานทานการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน เอม่ธหามาตรการฝ้ธนกันและ

ฝรัผฝรยนการฝฏพผัตพนานญห้ถรกต้ธน 

4. เสนธแนททานญนการฝรัผฝรยนระผผการฝฏพผัตพนานญห้สธดใล้ธนกัผนฌฬผาฬทานด้านการตลาด เสนธการ

ฝรัผฝรยนอัฒนาผรพการและฯลพตภัณฑ์ำธนผรพษัทฯ  เอม่ธญห้ทันต่ธการแำ่นำันญนธย ตสาหกรรมเรม่ธนธม่นๆ ตามทฟ่โด้รัผ

มธผหมาฬปากกรรมการผรพหารหรมธกรรมการผรพษัทฯ  

 

ใณะกรรมการอพปารณาการลนทยน 
 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการป านทน 5 ท่าน  ดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์ ฝระธานกรรมการ 

2. นานอรอรพน้  สยำสันตพสยทรรณ กรรมการ 

3. นานทพมล  หล่ธทพปพตร กรรมการ 

4. นานปารฟรัตน์  เฮม่ธนฮร สกยล กรรมการ 

5. นานสาทกนกอร  ำ าสธานใ์ กรรมการ 

ฌดฬมฟ นานสาทกนกอร  ำ าสธานใ์ เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการอพปารณาการลนทยน 

ธ านาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการอพปารณาการลนทยน 

1.  ก าหนดกลฬยทธ์หรมธนฌฬผาฬการลนทยนำธนผรพษัทฯ  ทัน้ฝระเภทระฬะสัน้และระฬะฬาท 

2.  การกระปาฬใทามเสฟ่ฬนญนการลนทยนำธนผรพษัทฯ  ตามสัดส่ทนการลนทยนทฟ่เหมาะสม 

3.  การป ากัดป านทนฯลำาดทยนทฟ่ธาปเกพดำภน้ 

4. การราฬนานสถานะการลนทยนำธนผรพษัทฯ  ญห้แก่ใณะกรรมการผรพษัทฯ   เอม่ธญห้สามารถตพดตามการลนทยน

ำธนผรพษัทฯ โด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ 

5.  ธนยมัตพญห้ด าเนพนการญดๆ เกฟ่ฬทกัผการลนทยนทฟ่โม่เฝ็นโฝตามทฟ่กล่าทำ้านต้น ฬกเท้น การก าหนดทนเนพนการถมธ

ใรธนหลักทรัอฬ์และฯลำาดทยนสะสมทฟ่รัผโด้ 

6. ผรพหารปัดการเนพนสดำธนผรพษัทฯ  และลรกใ้าเอม่ธญห้เกพดฝระฌฬชน์สรนสยดฌดฬธฬร ่ภาฬญต้ฝระกาถำธนทานการและ

นฌฬผาฬำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ก าหนดญนเรม่ธนดันกล่าท 

7. อพปารณาธนยมัตพและญห้ใทามเหฎนชธผนฌฬผาฬ กลฬยทธ์ เฝ้าหมาฬ และแฯนนานฝระป าฝฟ ำธนธย รกรรม DW ทฟ่

เสนธฌดฬะ่าฬใ้าตราสารธนยอันธ์และอัฒนาฯลพตภัณฑ์ 

8. ใทผใยมดรแลการด าเนพนนานำธนะ่าฬนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผธย รกรรม DW ญห้สธดใล้ธนกัผนฌฬผาฬ กลฬย ทธ์ 

เฝ้าหมาฬ และแฯนการด าเนพนนาน รทมถภนอพปารณาฯลการด าเนพนนานทฟ่เกพดำภน้ 

9. อพปารณาญห้ใทามเหฎนและธนยมัตพราฬละเธฟฬดและำ้ธมรลป าเอาะำธน DW ทฟ่ปะธธกเสนธำาฬ 

10. ฝฏพผัตพตามหน้าทฟ่และใทามรัผฯพดชธผญดๆทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผธย รกรรม DW 

11. แต่นตัน้ มธผหมาฬ หรมธถธดถธน*เฝลฟ่ฬนแฝลน ญห้ผย ใใลญดผย ใใลหนภ่นหรมธหลาฬในกระท าการธฬ่านหนภ่น

ธฬ่านญดแทนใณะกรรมการำธนผรพษัทฯ  ตามทฟ่เหฎนสมใทรโด้ 



 

ใณะกรรมการอพปารณาใทามเสฟฬหาฬ  
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  ฝระกธผด้ทฬกรรมการป านทน 4 ท่าน ดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์ ฝระธานกรรมการ 

2. นานสาทปพตรในภน  แสนชฟทนษ์ กรรมการ 

3. นานทพมล  หล่ธทพปพตร กรรมการ 

4. นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์ กรรมการ 

ฌดฬมฟ นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์ เฝ็นรักษาการเลำานยการใณะกรรมการอพปารณาใทามเสฟฬหาฬ  แทน

นานสาทนทรัตน์ สันตพกรล ซภ่นลาธธกปากการเฝ็นอนักนาน ฌดฬมฟฯลทันทฟ่ 16 อฤถปพกาฬน 2559 

ธ านาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการอพปารณาใทามเสฟฬหาฬ 

  ผรพษัทฯ  โด้ก าหนดธ านาป  หน้าทฟ่  และใทามรัผฯพดชธผ ำธนใณะกรรมการอพปารณาใทาม
เสฟฬหาฬ โด้แก่ การอพปารณาใทามเสฟฬหาฬญนกรณฟต่าน ๆ ทฟ่เกพดำภน้กัผผรพษัทฯ   เอม่ธญห้หน่ทฬนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนถมธฝฏพผัตพ 

 

ใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้าและอพปารณาใทามฯพด 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  ฝระกธผด้ทฬกรรมการป านทน 5 ท่าน ดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์ ฝระธานกรรมการ 

2. นานทพมล  หล่ธทพปพตร กรรมการ 

3. นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์ กรรมการ 

4. นานสาทปพตรในภน  แสนชฟทนษ์ กรรมการ 

5. กรรมการผรพหาระ่าฬใ้าหลักทรัอฬ์* กรรมการ 

*  กรรมการผรพหาร ะ่าฬใ้าหลักทรัอฬ์ ปะเฝลฟ่ฬนแฝลนโฝตามฝระเดฎนำ้ธร้ธนเรฟฬนหรมธใทามฯพดทฟ่อพปารณา 

ฌดฬมฟ นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์ เฝ็นรักษาการเลำานยการใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้า

และอพปารณาใทามฯพด แทนนานสาทนทรัตน์ สันตพกรล ซภ่นลาธธกปากการเฝ็นอนักนาน ฌดฬมฟฯลทันทฟ่ 16 อฤถปพกาฬน 

2559 

ธ านาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้าและอพปารณาใทามฯพด 

ผรพษัทฯ  ก าหนดญห้ ะ่าฬก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนานหรมธะ่าฬตรทปสธผภาฬญน ด าเนพนการรทผรทมเธกสาร 

หลักฐาน และำ้ธเทฎปปรพน ตลธดปนหาำ้ธฬยตพเกฟ่ฬทกัผำ้ธร้ธนเรฟฬนญนเผมธ้นต้นก่ธนทฟ่ปะน าเสนธญห้ใณะกรรมการอพปารณา

ใทามเสฟฬหาฬเอม่ธอพปารณาด าเนพนการ และอพปารณาใทามฯพดญนกรณฟต่านๆ ทฟ่เกพดำภน้กัผผรพษัทฯ  

 

  



 

ใณะกรรมการด้านใทามมัน่ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ 

ณ ทันทฟ ่31 ธันทาใม 2559  ฝระกธผด้ทฬกรรมการป านทน 3 ท่าน ดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นานอรอรพน้  สยำสันตพสยทรรณ ฝระธานใณะกรรมการ 

2. นานทพมล  หล่ธทพปพตร กรรมการ 

3. นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์ กรรมการ 

ฌดฬมฟ นานดทนสมร ลาภเลพถสยำ เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการด้านใทามมัน่ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ 

ธ านาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการด้านใทามมัน่ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ  

1. กลัน่กรธน ปัดท า และน าเสนธญห้ใณะกรรมการผรพษัทฯ  อพปารณาธนยมัตพนฌฬผาฬและำัน้ตธนการฝฏพผัตพนาน

เกฟ่ฬทกัผการใทผใยมการฝฏพผัตพนานและรักษาใทามฝลธดภัฬด้านเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถำธนผรพษัทฯ  และปัดการญห้มฟการ

สม่ธสารญห้ฯร ้ผรพหารและอนักนานทยกระดัผชัน้รัผทราผ ฬธมรัผ และฝฏพผัตพ 

2. สธผทานและฝรัผฝรยนเนมธ้หาำธนนฌฬผาฬตามระฬะเทลาทฟ่เหมาะสม สธดใล้ธนกัผการเฝลฟ่ฬนแฝลนและแนทฌน้ม

ำธนใทามเสฟ่ฬนทฟ่ธาปส่นฯลกระทผต่ธใทามมัน่ในฝลธดภัฬด้านสารสนเทถำธนผรพษัทฯ  

  

ใณะกรรมการด้านการปัดซม ้ธำธนผรพษัทฯ  

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  ฝระกธผดท้ฬกรรมการป านทน 6 ท่าน ดันนฟ ้

ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นานอรอรพน้  สยำสันตพสยทรรณ ฝระธานใณะกรรมการ 

2. นานทพมล  หล่ธทพปพตร กรรมการ 

3. นานสาทสยอัตรา อัฒนกพปการยณ กรรมการ 

4. นานทฤณภัส ด ารนฬพน่สยภาอ กรรมการ 

5. นานสาทแก้ทญป ฝัณฑทนันท์ กรรมการ 

6. นานดทนสมร ลาภเลพถสยำ กรรมการ 

ฌดฬมฟ นานสาทสยอัตรา อัฒนกพปการยณ เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธนผรพษัทฯ  

ธ านาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธนผรพษัทฯ   

ก าหนดหลักเกณฑ์และธนยมัตพแนททาน ำัน้ตธนญนการปัดซม้ธ เช่าซม้ธ และตรทปรัผทรัอฬ์สพนำธนผรพษัทฯ เช่น 

เฮธร์นพเปธร์ ธย ฝกรณ์ส านักนาน รถฬนต์ ธย ฝกรณ์*ระผผใธมอพทเตธร์ และใ่าญช้ป่าฬลนทยนธม่นๆ รทมถภนการฝระกันภัฬ

ทรัอฬ์สพนำธนผรพษัทฯ  เอม่ธญห้เฝ็นโฝตามระผผการใทผใยมภาฬญนทฟ่ดฟ ดันนฟ ้

1. ก าหนดธ านาปธนยมัตพทนเนพน ตามฝระเภททรัอฬ์สพนญนแต่ละระดัผเอม่ธเสนธใณะกรรมการผรพษัทฯ  

2. ใทผใยมญห้ะ่าฬทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนฝฏพผัตพตามแนททานและำัน้ตธนำธนผรพษัทฯ  ธฬ่านเใร่นใรัด 

3. อพปารณาำ้ธเสนธญนการใัดเลมธกฯร ้ปัดป าหน่าฬและฯร ้ำาฬสพนใ้าหรมธผรพการต่านๆธฬ่านเหมาะสมและเฝ็น

ฝระฌฬชน์สรนสยดต่ธผรพษัทฯ  

 



 

ใณะฯร ้ผรพหาร 

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2558 ฝระกธผด้ทฬฯร ้ผรพหาร ป านทน 18 ท่าน ดันนฟ ้
ชม่ธ-นามสกยล ต าแหนน่ 

1. นาฬช่ทนชฬั นะทนถ ์ ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารและกรรมการฯร ้ธ านทฬการ 

2. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์ กรรมการฯร ้ธ านทฬการ 

3. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ กรรมการฯร ธ้ านทฬการ 

4. นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬยธฬา กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 1 

5. นาฬาัตรชฬั ชย่ มถพรพ กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 2 

6. นาฬชฬัอร ธรรมอฟร กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 3 

7. นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร์ กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 4  

8. นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลกัทรัอฬ์ 5 

9. นานทพโล อนถฝ์รฟชา กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 7 

10. นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์ กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 8 

11. นาฬสยอัตร์ ธภพรตพภัฬ กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 9 

12. นาฬฝัณณทัต สมพทธพถกัดา กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 10 

13. นานนยสรา รย ่นเปรพญ กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 12 

14. นาฬรพชาร์ดเธฎดมธนด์ มาร์ใาเรฟฬน กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ – สถาผันต่านฝระเทถ 

15. นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารักษ์ 

16. นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา  

กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกรรมธพเลฎกทรธนพกส ์

กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกรรมธพเลฎกทรธนพกส ์

17. นานทพมล หล่ธทพปพตร 

18. นานปารฟรัตน์ เฮม่ธนฮร สกยล 

ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ฝฎพผัตพการ 

ฝระธานเป้าหน้าทฟ่การเนพน 

ทัน้นฟ้ ฝระทัตพฬ่ธำธนนาฬช่ทนชฬั นะทนถ์  นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์ และนานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ  

ฝรากฏภาฬญต้หัทำ้ธใณะกรรมการ ส่ทนฝระทัตพฬ่ธำธนฯร ้ผรพหารธฟก 15 ท่าน ฝรากฏดันนฟ ้

1. นาฬกณัฑรา ลดาทลัฬ ์ณ ธฬยธฬา 
ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 1 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  48 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาฌท การเนพน  University of  La Verne, USA 
ฝระสผการณ์ท านาน  รธนกรรมการฯร ้ปัดการ  ผมป. หลักทรัอฬ์ โซรัส 
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  205,185 หย้น 

  



 

2. นาฬาตัรชฬั ชย่ มถพรพ 

ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร  ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 2 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  56 ฝฟ 

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม 
 

 ฝรพญญาตรฟ การตลาด มหาทพทฬาลัฬกรยนเทอ 

ฝระสผการณ์ท านาน  รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป.หลักทรัอฬ์ โซรัส 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  25,029 หย้น 

 

3. นาฬชฬัอร  ธรรมอฟร 
ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 3 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  56 ฝฟ 
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาฌท - Executive MBA Sasin  ปยัาลนกรณ์มหาทพทฬาลัฬ 

 ฝระกาถนฟฬผัตร ฝรธ.2555   ทพทฬาลัฬฝ้ธนกันราชธาณาปักร 
 ฝระกาถนฟฬผัตร ฝถส.4   สถาผันอระฝกเกล้า 
 ฝระกาถนฟฬผัตร  ทตท.19  สถาผันทพทฬาการตลาดทยน 
 ฝระกาถนฟฬผัตร  ฝธส.3   กรมส่นเสรพมใยณภาอสพน่แทดล้ธม 

ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่า 
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

4. นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร ์
ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 4 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  59 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาฌท - Management and Human Relation  Abilene Christian 

University, Texas, USA 
ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการฯร ้ปัดการ  ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่า 
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

5. นาฬสมชาฬ แกท้เปรพญโอถาล 
ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 5 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ 

โซรัส 

ธาฬย  53 ฝฟ 

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาฌท - MBA (Finance)    มหาทพทฬาลัฬเกษตรถาสตร์ 

ฝระสผการณ์ท านาน 

 

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ  ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ  ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่า 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 
  



 

 

7. นานสาทกนกนภสั สพทธพทราภรณ์ 
ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 8 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  45 ฝฟ  

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาฌท MBA (International Business) The George Washington 

University, Washington D.C, USA. 

 ฝระกาถนฟฬผัตร EDP รย ่นทฟ่ 8*2554 สมาใมผรพษัทปดทะเผฟฬนโทฬ 

ฝระสผการณ์ท านาน  รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป. ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด 

 Executive Vice President Retail Sales Department ผล. ฮาร์ธฟสท์ ป ากัด 

 Asset Manager, Special Asset Management ผน. ทพสฌก้ ป ากัด (มหาชน)  

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

8. นาฬสยอตัร ์ธภพรตพมฬั 
ต าแหน่น  กรรมการผรพหาระ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 9 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  53 ฝฟ 

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาตรฟ - ผัญชฟ  มหาทพทฬาลัฬกรยนเทอ 

ฝระสผการณ์ท านาน  รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

 ฯร ้ธ านทฬการธาทย ฌส ผป.หลักทรัอฬ์ นใรหลทนโทฬ 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ    

 

9. นาฬฝัณณทตั  สมพทธพถกัดา 
ต าแหน่น  กรรมการผรพหาระ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 10 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 
ธาฬย  52 ฝฟ  
ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาฌท-การปัดการภาใรัฐและภาใเธกชนมหาผัณฑพต  

สถาผันผัณฑพตอัฒนผรพหารถาสตร์ 
 

6. นานทพโล  อนถฝ์รฟชา 
ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 7 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพนันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  62 ฝฟ  

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาตรฟ - เถรษฐถาสตร์ผัณฑพต  มหาทพทฬาลัฬธรรมถาสตร์ 

 ฝระกาถนฟฬผัตร DCP รย ่นทฟ่ 100*2008 สมาใมส่นเสรพมสถาผันกรรมการ

ผรพษัทโทฬ 

ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ 

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  60,949 หย้น 



 

ฝระสผการณ์ท านาน  รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป.หลักทรัอฬ์ฮพ นันเซฟฬโซรัส 

 ฯร ้ช่ทฬกรรมการฯร ้ปัดการ ผป. หลักทรัอฬ์ฌกลเผลฎก 

 ฯร ้ธ านทฬการธาทย ฌส (ะ่าฬหลักทรัอฬ์) ผมป.หลักทรัอฬ์เใปฟโธ 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

10. นานนยสรา รย ่นเปรพญ 

ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 12 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  50 ฝฟ 

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาฌท - Master of Business Administration มหาทพทฬาลัฬสฬาม 

ฝระสผการณ์ท านาน  รธนกรรมการฯร ้ปัดการ  ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส  

 ฯร ้ช่ทฬกรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่า  

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

11. นาฬรพชารด์ เธฎดมธนด ์มาร์ใาเรฟฬน 

ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ – สถาผันต่านฝระเทถ  

ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  53 ฝฟ 

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาตรฟ - ถพลฝถาสตรผัณฑพต (ฝระทัตพถาสตร์) มหาทพทฬาลัฬ

ฌใลัมเผฟฬ สหรัฐธเมรพกา 

ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการฯร ้ปัดการ  ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ 

 รธนกรรมการผรพหารธาทย ฌส ผมป. ธนชาต 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

12. นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารกัษ์ 

ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกรรมธพเลฎกทรธนพกส์ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  49 ฝฟ  

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาฌท - Business Economics มหาทพทฬาลัฬเกษตรถาสตร์ 

ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการฯร ้ปัดการ ผป. GT Wealth Management 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

 

 



 

13. นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา 
ต าแหน่น  กรรมการผรพหาร ะ่าฬธย รกรรมธพเลฎกทรธนพกส์ ผมป.หลักทรัอฬ์ 

ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  45 ฝฟ  

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาตรฟ - ใณะทพทฬาถาสตร์  มหาทพทฬาลัฬอระปธมเกล้า

ธนผยรฟ 

ฝระสผการณ์ท านาน  กรรมการฯร ้ปัดการ ผรพษัทหลักทรัอฬ์  เธธฟซฟ ป ากัด (มหาชน) 

 ฯร ้ช่ทฬกรรมการฯร ้ปัดการ ผรพษัทหลักทรัอฬ์  ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ป ากัด 

(มหาชน) 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

14. นานทพมล หลธ่ทพปพตร 

ต าแหน่น  ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ฝฏพผัตพการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  56 ฝฟ 

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม 

 

 ฝรพญญาฌท - Master of Business Administration 

มหาทพทฬาลัฬธรรมถาสตร์ 

 ฝระกาถนฟฬผัตร ACEP รย ่นทฟ่ 4*2012 

ฝระสผการณ์ท านาน  ฯร ้ธ านทฬการธาทย ฌส - Compliance ธนาใาร โทฬอาณพชฬ์ ป ากัด 

(มหาชน) 

 Head of Compliance and Audit ผล.โทฬอาณพชฬ์ ป ากัด 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 

 

15. นานปารฟรตัน ์เฮม่ธนฮร สกยล 

ต าแหน่น  ฝระธานเป้าหน้าทฟ่การเนพน ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส 

ธาฬย  47 ฝฟ 

ใยณทยฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม  ฝรพญญาตรฟ - ใณะเถรษฐถาสตร์ มหาทพทฬาลัฬธรรมถาสตร์ 

 ฝรพญญาฌท - MBA, St. Louis University, USA 

 ฝระกาถนฟฬผัตร Chief Financial Officer Certification Program 

(CFO) รย ่นทฟ่ 20 

ฝระสผการณ์ท านาน  ทฟ่ฝรภกษา ผล. ฮพ นันซ่า 

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผลป. ฮพ นันซ่า 

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ 



 

ธ านาปหนา้ทฟ่ำธนฝระธานเปา้หน้าทฟผ่รพหาร 

 1. ผรพหารและใทผใยมการด าเนพนนานำธนผรพษัทฯ  ญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬธย รกพป เฝ้าหมาฬ แฯนการด าเนพนนาน  

กลฬยทธ์ทานธย รกพปและนผฝระมาณทฟ่โด้รัผธนยมัตพปากใณะกรรมการผรพษัทฯ   และ*หรมธ ใณะกรรมการผรพหาร 

2. ก าหนดระเผฟฬผ ทพธฟฝฏพผัตพนาน ระผผการใทผใยมภาฬญนำธนผรพษัทฯ  รทมถภนธธก หรมธฬกเลพกระเผฟฬผ ใ าสัน่ 

ำ้ธผันใัผ ฝระกาถญดๆ เอม่ธญห้การด าเนพนนานำธนผรพษัทฯ  เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬทฟ่ผรพษัทฯ  ก าหนด 

3. มฟธ านาปอพปารณาธนยมัตพการญช้ป่าฬเนพนเอม่ธการด าเนพนนานต่านๆ ตามระเผฟฬผธ านาปธนยมัตพ หรมธตาม

นผฝระมาณฝระป าฝฟ ทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ  โด้มฟมตพธนยมัตพโท้แล้ท 

4. มฟธ านาปธนยมัตพทนเนพนเฝพ ดผัญชฟซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนผัญชฟเนพนสดซภ่นเฝ็นโฝตามระเผฟฬผธ านาปธนยมัตพำธนผรพษัทฯ  

5. มฟธ านาปธนยมัตพซม้ธธย ฝกรณ์ใธมอพทเตธร์และเใรม่ธนญช้ส านักนาน นธกเหนมธทฟ่โด้ก าหนดโท้ญนนผฝระมาณฝระป าฝฟ 

ญนทนเนพนโม่เกพน 3.0 ล้านผาท ซภ่นเฝ็นโฝตามระเผฟฬผธ านาปธนยมัตพำธนผรพษัทฯ   

6. มฟธ านาปธนยมัตพการก่ธสร้าน หรมธซ่ธมแซมฝรัผฝรยนธาใารส านักนาน นธกเหนมธทฟ่โด้ก าหนดโท้ญนนผฝระมาณ

ฝระป าฝฟ ญนทนเนพนโม่เกพน 1.0 ล้านผาท ซภ่นเฝ็นโฝตามระเผฟฬผธ านาปธนยมัตพผรพษัทฯ   

7. มฟธ านาปญนการผรพหารปัดการ ฌดฬใรธผใลยมราฬละเธฟฬดการใัดเลมธก การท่าป้าน การก าหนดฯลฝระฌฬชน์ 

ตธผแทน การฌฬกฬ้าฬ การะภ กธผรม และการเลพกป้านอนักนานำธนผรพษัทฯ  ตัน้แต่ระดัผฯร ้ช่ทฬฯร ้ธ านทฬการธาทย ฌสลนโฝ 

8. มฟธ านาปแต่นตัน้ทนาฬใทามเอม่ธฮ้ธนร้ธนด าเนพนใดฟหรมธเำ้าสร้ใดฟญดๆ ธันเกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการฝระกธผธย รกพปำธน

ผรพษัทฯ  

9. แต่นตั้นหรมธมธผหมาฬญห้ผย ใใลญดผย ใใลหนภ่นหรมธหลาฬในกระท าการธฬ่านหนภ่นธฬ่านญดแทนตนตามทฟ่

เหฎนสมใทรโด้ และสามารถฬกเลพก เฝลฟ่ฬนแฝลน หรมธแก้โำธ านาปนัน้ๆ โด้ 

10. ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ธม่นญดตามทฟ่โด้รัผมธผหมาฬปากใณะกรรมการผรพษัทฯ   และ*หรมธ ใณะกรรมการผรพหาร 

ทัน้นฟ้ การมธผหมาฬธ านาปหน้าทฟ่และใทามรัผฯพดชธผำธนฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารนัน้ ปะต้ธนโม่มฟลักษณะเฝ็น

การมธผธ านาปทฟ่ท าญห้ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารสามารถธนยมัตพราฬการทฟ่ตนหรมธผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทาน

ฯลฝระฌฬชน์ (ตามทฟ่นพฬามโท้ญนฝระกาถใณะกรรมการก ากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์) มฟส่ทนโด้เสฟฬ หรมธธาปมฟ

ใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ธม่นญดกัผผรพษัทฯ  หรมธผรพษัทฬ่ธฬำธนผรพษัทฯ  ฬกเท้นแต่เฝ็นการธนยมัตพราฬการทฟ่เฝ็นโฝ

ตามธย รกพปฝกตพทฟ่มฟการก าหนดำธผเำตทฟ่ชดัเปน 

แฯนการสมผทธดต าแหนน่ฯร ผ้รพหาร  

ใณะกรรมการผรพษัทฯ  โด้มฟแฯนการสมผทธดต าแหน่นำธนฯร ้ผรพหารสรนสยดใมธ ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารและ

กรรมการฯร ้ธ านทฬการ และฯร ้ผรพหารระดัผรธนลนมา ผยใใลภาฬนธกหรมธผย ใใลภาฬญนทฟ่มฟใยณสมผัตพเหมาะสมสามารถ

เำ้ารัผการใัดเลมธกญนต าแหน่นนฟโ้ด้ ฌดฬมฟทัตถยฝระสนใ์เอม่ธญห้เหมาะสมกัผสถานการณ์ำธนผรพษัทฯ  ญนช่ทนเทลาหนภ่นๆ และ

เอม่ธปัดเตรฟฬมผย ใลากรภาฬญนธนใ์กรญห้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่แทนกรณฟฯร ้ผรพหารสรนสยด และ*หรมธฯร ้ผรพหารระดัผรธนลนมาทฟ่โม่

สามารถฝฏพผัตพหน้าทฟ่โด้ หรมธใรผทาระการด ารนต าแหน่น ตลธดปนลดใทามเสฟ่ฬนหรมธฯลกระทผปากการำาดใทาม

ต่ธเนม่ธนญนการผรพหารปัดการผรพษัทฯ  ปภนโด้มฟการปัดท าแฯนการสมผทธดนาน ฌดฬมฟแนททานดันนฟ ้

1. ต าแหน่นฯร ้ผรพหารทฟ่ต้ธนปัดท าแฯนการสมผทธดนาน ฝระกธผด้ทฬ ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารและกรรมการ

ฯร ้ธ านทฬการ กรรมการผรพหารทยกสาฬนาน 



 

2. ใณะกรรมการผรพษัทฯ  ปะอพปารณาก าหนดใทามรร้ใทามสามารถและฝระสผการณ์ อร้ธมระดัผทฟ่ต้ธนการ

ำธนแต่ละต าแหน่นนาน 

3. ใณะกรรมการผรพษัทฯ  ปะอพปารณาก าหนดฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้าำ่าฬเหมาะสมทฟ่สามารถสมผทธดนานำธน

แต่ละต าแหน่นนาน 

4. ใณะกรรมการผรพษัทฯ  ปะฝระเมพนการฝฏพผัตพนานและใทามรร้ใทามสามารถำธนฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้าำ่าฬ 

เทฟฬผกัผระดัผใทามสามารถทฟ่ต้ธนการเอม่ธปัดท าแฯนการอัฒนาราฬผยใใล 

5. ใณะกรรมการผรพษัทฯ  ธาปมธผหมาฬญห้ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารและกรรมการฯร ้ธ านทฬการ ท าหน้าทฟ่ดรแล

การธผรมและอัฒนาใทามรร้ใทามสามารถำธนฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้าำ่าฬ 

6. ใณะกรรมการผรพษัทฯ  ธาปก าหนดญห้มฟการหมยนเทฟฬนหน้าทฟ่ใทามรัผฯพดชธผำธนฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้า

ำ่าฬ รทมทัน้ญห้ฯร ้ผรพหารระดัผรธนกรรมการฯร ้ปัดการ เำ้าร่ทมญนการฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ  ด้ทฬ เอม่ธญห้มฟใทาม

เำ้าญป มฟฝระสผการณ ์และใทามอร้ธมญนการผรพหารธนใ์กรฌดฬรทม 

7. ใณะกรรมการผรพษัทฯ  ธาปร่ทมหารมธฯลการฝฏพผัตพนานและฯลการอัฒนาตามแฯนอัฒนาราฬผยใใลำธน

ฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้าำ่าฬ ญนทฟ่ฝระชยมใณะกรรมการผรพษัทฯ  

ำ้ธมรลการด ารนต าแหนน่ำธนกรรมการ ฯร ผ้รพหาร และฯร ม้ฟธ านาปใทผใยมำธนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธผรพษัททฟ่เกฟฬ่ทำ้ธน 

ราฬชม่ธผรพษัท 
ผรพษัท
ฬ่ธฬ 
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1. นาฬชชัทาลฬ ์ เปฟฬรทนนท ์          

2. นาฬทราห์  สยปรพตกยล          

3. นาฬช่ทนชฬั  นะทนถ ์          

4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์          

5. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ          

6. นาฬสม อพถาลฌสภณ          

7. อล.ต.ท.ทพสนย  ฝราสาททธนฌธสถ          

8. นาฬโอผรลฬ์  ถพรพภาณยเสถฟฬร          

9. นาฬกพตตพถกัดพ์  เผญปฤทธพ์          

10. นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬยธฬา          

11. นาฬาัตรชฬั ชย่มถพรพ          

12. นาฬชฬัอร  ธรรมอฟร          

13. นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร ์          
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14. นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล          

15. นานทพโล  อนถ์ฝรฟชา          

16. นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์          

17. นาฬสยอัตร์ ธภพรตพมัฬ          

18. นาฬฝัณณทัต  สมพทธพถกัดา          

19. นานนยสรา รย ่นเปรพญ          

20. นาฬรพชาร์ด เธฎดมธนด์ มาร์ใาเรฟฬน          

21. นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารักษ์          

22. นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา          

23. นานทพมล หล่ธทพปพตร          

24. นานปารฟรัตน์ เฮม่ธนฮร สกยล          

หมาฬเหตย :   หมาฬถภน ฝระธานกรรมการ  หมาฬถภน กรรมการ  หมาฬถภนกรรมการธพสระ 

  



 

 ใ่าตธผแทนกรรมการและฯร ้ผรพหาร 

ใ่าตธผแทนทฟเ่ฝ็นตทัเนพน 

 (1) ใ่าตธผแทนใณะกรรมการผรพษัทฯ  และใณะกรรมการตรทปสธผ 

หน่ทฬ: ผาท 

ชม่ธ-สกยล 

ฝฟ  2558 ฝฟ  2559 

เผฟฬ้ฝระชยม 

ผ าเหนฎป

กรรมการฌผนสั

และธมน่ ๆ 

เผฟฬ้ฝระชยม 

ผ าเหนฎป

กรรมการฌผนสั

และธมน่ ๆ 

1. นาฬชชัทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์ 550,000 1,600,000 450,000 2,000,000 

2. นาฬทราห์ สยปรพตกยล 270,000 1,200,000 270,000 1,500,000 

3. นาฬช่ทนชฬั นะทนถ ์  - - - - 

4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์ - - - - 

5. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ - - - - 

6. นาฬปมธ้กัน หลฟ*่ 90,000 - - - 

7. นาฬสม อพถาลฌสภณ* 20,000 - 160,000 500,000 

8. อล.ต.ท.ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ 560,000 1,600,000 720,000 2,000,000 

9. นาฬโอผรลฬ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร 390,000 800,000 480,000 1,000,000 

10. นาฬกพตตพถกัดพ์ เผญปฤทธพ ์ 400,000 800,000 480,000 1,000,000 

รทม 2,280,000 6,000,000 2,560,000 8,000,000 

  หมาฬเหตย: * แต่นตัน้ นาฬสม อพถาลฌสภณ มฟฯลตัน้แต่ทันทฟ่ 30 อฤถปพกาฬน 2558 แทนนาฬปม้ธกัน หลฟ่ 

กรรมการทฟ่ำธลาธธก ซภ่นมฟฯลตัน้แต่ทันทฟ่ 6 อฤถปพกาฬน 2558 

(2) ใ่าตธผแทนำธนฯร ้ผรพหาร   

ญนฝฟ  2559 ผรพษัทฯ  โด้ป่าฬใ่าตธผแทน ซภ่นฝระกธผด้ทฬใ่าตธผแทนเนพนเดมธน ฌผนัส และธม่นๆ ญห้กัผฯร ้ผรพหาร  

รทมทัน้สพน้เฝ็นเนพน 165,174,316 ผาท 

(3) ใ่าตธผแทนำธนใณะกรรมการชยดต่านๆ 

ผรพษัทฯ  โม่มฟการป่าฬใ่าตธผแทนทฟ่เฝ็นตัทเนพนญห้แก่ใณะกรรมการชยดฬ่ธฬต่านๆ ซภ่นฝระกธผด้ทฬ ใณะกรรมการ

อพปาณาใ่าตธผแทน ใณะกรรมการผรพหาร ใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬน ใณะกรรมการปัดการ ใณะกรรมการ

อพปารณาการลนทยน ใณะกรรมการอพปารณาใทามเสฟฬหาฬ ใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้าและ

อพปาณาใทามฯพด  ใณะกรรมการด้านใทามมัน่ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ และใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธนผรพษัทฯ  

 

 

  



 

ใ่าตธผแทนธม่น 

(1) ใ่าตธผแทนใณะกรรมการผรพษัทฯ  

-โม่มฟ- 

(2) ใ่าตธผแทนธม่นำธนฯร ้ผรพหาร 

ผรพษัทฯ  โด้ปัดญห้มฟกธนทยนส ารธนเลฟฬ้นชฟอ ฌดฬผรพษัทฯ  สมทผญนธัตราส่ทนร้ธฬละ 5-7  ำธนเนพนเดมธน ฌดฬญนฝฟ  
2559 ผรพษัทฯ  โด้ป่าฬสมทผกธนทยนส ารธนเลฟฬ้นชฟอส าหรัผฯร ้ผรพหาร เฝ็นเนพนป านทน 5,314,671 ผาท 
ผรพษัทฯ  โด้ท าฝระกันภัฬใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดใทามเสฟฬหาฬปากการผรพหารนานญนฝฟ  2559 เฝ็นเนพนป านทน 580,111 ผาท 
 
การเฝลฟฬ่นแฝลนการถมธหยน้ผรพษัทฯ ำธนกรรมการและฯร ผ้รพหารถมธ ณ ทนัทฟ ่31 ธนัทาใม 2559 

ล าดผั ชม่ธ-สกยล ต าแหนน่ 

ป านทนหลกัทรอัฬท์ฟถ่มธ 
หยน้สามญั 

ณ ทนัทฟ ่ 
31 ธ.ใ.2558 

เอพม่ำภน้ 
(ลดลน) 

ณ ทนัทฟ ่ 
31 ธ.ใ.2559 

1. นาฬชชัทาลฬ์ เปฟฬรทนนท ์ ฝระธานกรรมการ - - - 
2. นาฬทราห์ สยปรพตกยล รธนฝระธานกรรมการ - - - 
3. นาฬช่ทนชฬั นะทนถ ์ กรรมการ - - - 
4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์ กรรมการ - - - 
5. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ กรรมการ - - - 
6 นาฬสม อพถาลฌสภณ กรรมการ - - - 
7. อล.ต.ท.ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ กรรมการธพสระ  

และฝระธานกรรมกาตรทปสธผ 
3,655,614 - 3,655,614 

8. นาฬโอผรลฬ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร กรรมการธพสระ  
และกรรมการตรทปสธผ 

- - - 

9. นาฬกพตตพถกัดพ์ เผญปฤทธพ์ กรรมการธพสระ และกรรมการ
ตรทปสธผ 

- - - 

10. นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬยธฬา กรรมการผรพหาร  205,185 - 205,185 

11. นาฬาัตรชฬั ชย่มถพรพ กรรมการผรพหาร 25,029 - 25,029 
12. นาฬชฬัอร ธรรมอฟร กรรมการผรพหาร - - - 
13. นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร์ กรรมการผรพหาร - - - 
14. นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล กรรมการผรพหาร - - - 
15. นานทพโล  อนถ์ฝรฟชา กรรมการผรพหาร 60,949 - 60,949 
16. นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์ กรรมการผรพหาร - - - 
17. นาฬสยอัตร์ ธภพรตพมัฬ กรรมการผรพหาร - - - 
18. นาฬฝัณณทัต สมพทธพถกัดา กรรมการผรพหาร - - - 
19. นานนยสรา รย ่นเปรพญ กรรมการผรพหาร - - - 
20. นาฬรพชาร์ด เธฎดมธนต์ 

มาร์ใาเรฟฬน 
กรรมการผรพหาร - - - 

21. นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารักษ์ กรรมการผรพหาร - - - 
22. นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา กรรมการผรพหาร    
23. นานทพมล หล่ธทพปพตร ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ฝฏพผัตพการ - - - 
24. นานปารฟรัตน์ เฮม่ธนฮร สกยล ฝระธานเป้าหน้าทฟ่การเนพน - - - 



 

ราฬชม่ธกลย่มฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ  ทฟ่ถมธหย้นสรนสยด 10 ราฬแรก ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  ฝระกธผด้ทฬ 

ราฬชม่ธฯร ถ้มธหยน้ ป านทนหย้น ร้ธฬละ 

1. ผรพษัท ฮพ นันซ่า ป ากัด (มหาชน) 170,269,978 29.29 

2. ธนาใาร โธซฟผฟซฟ (โทฬ) ป ากัด (มหาชน) 129,580,453 22.29 

3. นานสาทชฬยดา  เปฟฬรทนนท์ 33,691,611 5.79 

4. นาฬชทัล  เปฟฬรทนนท์ 33,691,611 5.79 

5. ผรพษัท โทฬเธฎนทฟดฟธาร์ ป ากัด 17,415,837 3.00 

6. นาฬธนยชา  สพหนาทกถากยล 15,418,599 2.65 

7. นานสยอร  ทัธนเทใพน 15,071,944 2.59 

8. นาฬธทัชชฬั  สมผทนถล์ฟ 10,282,199 1.77 

9. นาฬโอทรรฬ์ มานะถพลฝ์ 7,282,021 1.25 

10. นานเกถรา มานะถพลฝ์ 6,625,034 1.14 

 ธม่น ๆ 142,073,738 24.44 

รทม 581,403,025 100.00 

ฯร ้ถมธหย้นำธน ผมป. ฮพ นันซ่า  ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  ฝระกธผด้ทฬ นาฬกธผใยณ เธฟฬรฝรฟชา ถมธหย้นร้ธฬ

ละ 11.77 UBS AG Singapore Branch ถมธหย้นร้ธฬละ 9.90  Morgan Stanley & CO. International PLC ถมธหย้น

ร้ธฬละ 9.71 และฯร ้ถมธหย้นธม่นร้ธฬละ 68.62 

ฯร ้ถมธหย้นำธน ธนาใาร โธซฟผฟซฟ (โทฬ) ป ากัด (มหาชน) ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬ Industrial 

and Commercial Bank of China Limited ถมธหย้นร้ธฬละ 97.86 และฯร ้ถมธหย้นธม่นร้ธฬละ 2.14 

 

การใทผใยมภาฬญนและการผรพหารปัดการใทามเสฟ่ฬน 

 ผรพษัทฯ  ตระหนักและญห้ใทามส าใัญกัผระผผการก ากัผดรแล ใทผใยม และตรทปสธผการฝฏพผัตพภาฬญน ฌดฬมฟ

การฝระเมพนใทามเสฟ่ฬนญนการฝระกธผธย รกพปทฟ่มฟฯลกระทผต่ธการด าเนพนธย รกพปญนด้านต่านๆ ธฬ่านสม า่เสมธ อร้ธมทัน้

ตพดตาม และก าหนดมาตรการญนการฝ้ธนกันใทามเสฟ่ฬนญนด้านการล่ทนรร้ำ้ธมรลภาฬญน ใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ และ

ใทามเสฟ่ฬนต่านๆ ตามหลักการการใทผใยมภาฬญนทฟ่ดฟ ฌดฬโด้ปัดญห้มฟการก าหนดฌใรนสร้านการผรพหารนานทฟ่ชัดเปน  

แผ่นแฬกหน้าทฟ่ใทามรัผฯพดชธผ เอม่ธญห้มฟการตรทปสธผซภ่นกันและกัน และเอม่ธญห้เกพดการถ่ทนดยลธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ 

1. ใทามเหฎนำธนใณะกรรมการตรทปสธผ 

 ผรพษัทฯ  มฟใณะกรรมการตรทปสธผเอม่ธท าหน้าทฟ่อพปารณาและทผททนใทามเอฟฬนอธำธนระผผการใทผใยม

ภาฬญนญห้มฟใทามเหมาะสมต่ธสภาอแทดล้ธมทฟ่เฝลฟ่ฬนแฝลน  ฌดฬก าหนดญห้มฟะ่าฬตรทปสธผภาฬญนทฟ่มฟใทามเฝ็นธพสระ

สามารถท าหน้าทฟ่ตรทปสธผและถ่ทนดยลโด้ธฬ่านเตฎมทฟ่และราฬนานฯลการตรทปสธผฌดฬตรนต่ธใณะกรรมการตรทปสธผ 

 ใณะกรรมการตรทปสธผโด้มฟการทผททนระผผการใทผใยมภาฬญน ฌดฬอพปารณาปากราฬนานฯลการตรทปสธผ

ำธนะ่าฬตรทปสธผภาฬญนทฟ่ราฬนานเฝ็นราฬเดมธนและมฟการสรยฝฯลการตรทปสธผทฟ่เกพดำภ้นทัน้หมดเฝ็นราฬฝฟ  เอม่ธญห้

ใณะกรรมการตรทปสธผโด้อพปารณาญนภาอรทม ธฟกใรั้นหนภ่นท่า  มฟระผผการใทผใยมญดผ้านทฟ่ผรพษัทฯ  ต้ธนญห้

ใทามส าใัญเฝ็นอพเถษ รทมทัน้ใณะกรรมการตรทปสธผโด้ญห้ใ าแนะน าแก่ะ่าฬตรทปสธผถภนทพธฟการฝรัผฝรยนำัน้ตธนและ



 

ระผผการใทผใยมภาฬญน ฌดฬเน้นญนเรม่ธนการแผ่นแฬกธ านาปหน้าทฟ่ ธ านาปญนการสั่นการทฟ่ชดัเปน และตพดตามญห้มฟการ

ฝรัผฝรยนแก้โำำ้ธผกอร่ธนทฟ่อผปากการตรทปสธผธฬ่านต่ธเนม่ธน รทมถภนการแก้โำฝัญหาทฟ่เกพดำภ้นโด้ธฬ่านถรกต้ธนและทัน

เหตยการณ์ เอม่ธฝ้ธนกันมพญห้เกพดใทามฯพดอลาดต่ธผรพษัทฯ และำัดต่ธกฏหมาฬ ำ้ธผันใัผ และกฏระเผฟฬผทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน 

ฌดฬการฝระชย มใณะกรรมการำธนผรพษัทฯ  ใรัน้ทฟ่ 2*2560 เมม่ธทันทฟ่ 21 กยมภาอันธ์ 2560 ใณะกรรมการ

ตรทปสธผทัน้ 3 ท่าน โด้ฝระเมพนระผผการใทผใยมภาฬญนฌดฬการซกัถามำ้ธมรลปากะ่าฬผรพหารและปากะ่าฬตรทปสธผ

ภาฬญน ทัน้นฟ้ ฯลปากการฝระเมพนระผผการใทผใยมภาฬญนำธนผรพษัทฯ  ญนด้านต่านๆ 5 ส่ทน ใมธ (1) ธนใ์กรและ

สภาอแทดล้ธม (2) การผรพหารใทามเสฟ่ฬน (3) การใทผใยมการฝฏพผัตพนานำธนะ่าฬผรพหาร (4) ระผผสารสนเทถและการ

สม่ธสารำ้ธมรล และ (5) ระผผการตพดตาม   

 ใณะกรรมการตรทปสธผเหฎนท่า  ผรพษัทฯ  มฟระผผการใทผใยมภาฬญนทัน้ 5 ส่ทน ซภ่นรทมถภนการมฟระผผการ

ใทผใยมภาฬญนเกฟ่ฬทกัผการท าธย รกรรมกัผฯร ้ถมธหย้นญหญ่  ฯร ้ผรพหาร หรมธฯร ้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผผยใใลดันกล่าท ธฬ่านเอฟฬนอธ

แล้ท  ส าหรัผการใทผใยมภาฬญนญนหัทำ้ธธม่นำธนระผผการใทผใยมภาฬญน ใณะกรรมการฯ  เหฎนท่าผรพษัทฯ  มฟการ

ใทผใยมภาฬญนทฟ่เอฟฬนอธแล้ทเช่นกัน   

2. หัทหน้านานะ่าฬตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้าะ่าฬก ากัผดรแลการฝฎพผัตพนานำธนผรพษัทฯ  

 นานสาทนทรัตน์ สันตพกรล ฝฏพผัตพหน้าทฟ่หัทหน้าะ่าฬนานตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้าะ่าฬนานก ากัผดรแลการ

ฝฏพผัตพนาน รัผฯพดชธผใทผใยม ดรแล และผรพหารนานำธนทัน้สธนะ่าฬ ซภ่นปากฝระสผการณ์การท านานและใทามรร้

ใทามสามารถทฟ่ฯ่านมา ใณะกรรมการตรทปสธผ โด้อพปารณาแล้ทมฟใทามเหฎนท่าเฝ็นฯร ้ทฟ่มฟใทามเหมาะสมทฟ่ปะฝฎพผัตพ

หน้าทฟ่โด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอและเฝ็นฝระฌฬชน์สรนสยดต่ธผรพษัทฯ  ธฬ่านโรกฎดฟ นานสาทนทรัตน์ สันตพกรล โด้ลาธธกปากการ

เฝ็นอนักนาน ฌดฬมฟฯลตัน้แต่ทันทฟ่ 16 อฤถปพกาฬน 2559 ดันนัน้ ญนระหท่านการสรรหาผยใลากรท่านญหม่มาฝฏพผัตพหน้าทฟ่

หัทหน้าะ่าฬนานตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้าะ่าฬนานก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนาน ผรพษัทฯ  ปภนมธผหมาฬญห้นานสาทนน

นทล นามธรรมนพตฬ์ ซภ่นมฟฝระสผการณ์การท านานด้านการก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนานและมฟใทามรร้ใทามเำ้าญปญนกพปกรรม

และการด าเนพนนานำธนผรพษัทฯ  ฝฏพผัตพหน้าทฟ่เฝ็นรักษาการหัทหน้าะ่าฬนานก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนานแทน 

ทัน้นฟ ้การแต่นตัน้ ถธดถธน และฌฬกฬ้าฬ ฯร ้ด ารนต าแหน่นหัทหน้าะ่าฬนานตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้าะ่าฬนาน
ก ากัผดรแลการฝฏพผัตพนานธฬร ่ภาฬญต้ใทามเหฎนชธผและธ านาปธนยมัตพำธนใณะกรรมการตรทปสธผ และใณะกรรมการผรพษัทฯ 
ญนการอพปารณา ฌดฬมฟใยณสมผัตพำธนฯร ้ด ารนต าแหน่นหัทหน้านานตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้านานก ากัผดรแลการ
ฝฏพผัตพนานำธนผรพษัทฯ  

  



 

นฌฬผาฬป่าฬเนพนฝันฯล 
ผรพษัทฯ  มฟนฌฬผาฬป่าฬเนพนฝันฯลญนธัตราโม่ต า่กท่าร้ธฬละ 40 ำธนก าโรสยทธพทฟ่เหลมธหลันปากหักเนพนส ารธนต่านๆ 

ทยกฝระเภททฟ่ผรพษัทฯ  โด้ก าหนดโท้ ทัน้นฟ ้ การป่าฬเนพนฝันฯลดันกล่าทธาปมฟการเฝลฟ่ฬนแฝลนโด้ำภ้นธฬร ่กัผแฯนการลนทยน 

ใทามป าเฝ็น และใทามเหมาะสมธม่นๆ ญนธนาใต 

 ำ้ธมรลการป่าฬเนพนฝันฯลฬ้ธนหลัน  
ฝฟทฟ่ปา่ฬเนพนฝันฯล 2557  2558 2559  

ธัตราก าโรสยทธพต่ธหย้น1 0.44 0.30 0.46  

ธัตราเนพนฝันฯลต่ธหย้น 0.31520882592 0.17 0.13  

ธัตราการป่าฬเนพนฝันฯลต่ธก าโรสยทธพ 35.52 38.37 46.51  

หมาฬเหตย:   1: นผการเนพนเาอาะกพปการ 
2: ป่าฬเนพนฝันฯลญนรรฝำธนหย้นฝันฯลและเนพนสด; (1) ป่าฬเฝ็นหย้นสามัญญห้แก่ฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ  ญนธัตรา 5.64 หย้นเดพม ต่ธ 

1 หย้น ญหม่ หรมธ ใพดเฝ็นธัตราการป่าฬหย้นฝันฯล 0.28 ผาทต่ธหย้น (2) ป่าฬฝันฯลเฝ็นเนพนสดญนธัตราหย้นละ 
0.03152088259 ผาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม และกพปการร่ทมใ้า 
 

ผรพษัท มรลใ่าการลนทยน 
สัดส่ทน 
การถมธหย้น 

ผรพษัทหลักทรัอฬ์ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส ธพนเตธร์เนชัน่แนล ป ากัด 
ผรพษัทฯ  ฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน ปดทะเผฟฬนปัดตั้น
ผรพษัทตามกฎหมาฬโทฬ โด้รัผญผธนยญาตฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์และ
ฝระกธผธย รกพปสัญญาซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า 
ทฟ่ตัน้ :  1210 ชัน้ 12 ธาใารธัผดยลราบพมเอลส 

เลำทฟ่ 990 ถ.อระราม 4 แำทนสฟลม เำตผานรัก  
กรยนเทอฯ  10500 
ฌทรถอัท์ 0-2611-3500 ฌทรสาร 0-2611-3551 

7.70 ล้านผาท 96.25% 

SBI Royal Securities Plc. 
ผรพ ษั ทฯ  ฝระกธผธย รกพ ปหลักทรัอฬ์  ปดทะ เผฟ ฬนภาฬ ญต้ กฎหมาฬ
ราชธาณาปักรกัมอร ชา 
ทฟ่ตัน้ :  Phnom Penh Tower, No.445, Prenh Monivong Blvd, 

Sangkat Boeung Pralit,Khan 7 makara,Phnom Penh 

105.46 ล้านผาท 20.01% 

SBI Thai Online Securities Company Limited 
ผรพษัทฯ  ฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์ ปดทะเผฟฬนภาฬตามกฎหมาฬโทฬ 
ทฟ่ตัน้ :  ชัน้ 31 ธาใารโทฬซมัมพท ทาทเทธร์ 

เลำทฟ่ 1768 ถ.เอชรผยรฟตัดญหม่ แำทนผานกะฝพ  เำตห้ทฬำทาน      
กรยนเทอฯ  10310 

325.00 ล้านผาท 45.00% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ำ้ธมรลทัท่โฝ 
 

ธย รกพปหลัก 
เฝ็นสมาชพกตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ หมาฬเลำ 24 และเฝ็นสมาชพกำธนถรนฬ์ซม้ธำาฬตราสารหนฟโ้ทฬ ฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์  
 
ส านักนานญหญ่ 
เลำทะเผฟฬนผรพษัทมหาชน 0107547000079 
ชัน้ 18, 25 ธาใาร ดพ ธธฮฮพถเถส แธท เซน็ทรัลเทพลด์ เลำทฟ่ 999*9  
ถนนอระราม 1 แำทนฝทยมทัน  เำตฝทยมทัน กรยนเทอฯ   10330  
ฌทรถอัท์:  0-2658-9500 ฌทรสาร: 0-2658-9110  ฌบมเอป: http:// www.fnsyrus.com 
 
สาำา 
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ  มฟส านักนานสาำาป านทน 34 แห่น ฝระกธผด้ทฬ 
 
กรยนเทอมหานใรและฝรพมณฑล 
1. ส านักนานธัลม่าลพนใ์ 
ชัน้ 9, 14, 15 ธาใาร ธัลม่าลพนใ์ 
เลำทฟ่ 25 ซ.ชพดลม  ถ.เอลพนปพต  แำทนลยมอพนฟ  เำตฝทยมทัน  
กรยนเทอฯ   10330 
ฌทรถอัท์ 0-2646-9999 ฌทรสาร 0-2646-9888 
 
2. ส านักนานธัมรพนทร์ ทาทเทธร์ 
ชัน้ 20  ธาใารธัมรพนทร์ ทาทเทธร์ เลำทฟ่ 496-502  ถ.เอลพนปพต  
แำทนลยมอพนฟ  เำตฝทยมทัน  กรยนเทอฯ   10330      
ฌทรถอัท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000  ฌทรสาร  0-2660-
5010 
 
3. สาำาเซน็ทรัลฝพ่ นเกล้า 1 
ชัน้ 16  ห้ธนเลำทฟ่ 21601*1  04 ธาใาร เซ็นทรัล ทาทเทธร์ ฝพ่ น
เกล้า A 
เลำทฟ่ 7*129-221 ถ.ผรมราชชนนฟ  แำทนธรยณธัมรพนทร์   
เำตผานกธกน้ธฬ กรยนเทอฯ  10700  
ฌทรถอัท์ 0-2878-5999  ฌทรสาร 0-2878-5998  
 
4. สาำาผานกะฝพ  
ชัน้ 3 ห้ธน A3 R02 ธาใาร เธฎนมาร์ใ 
เลำทฟ่  3105  ถ.ลาดอร้าท  แำทนใลธนปั่น  เำตผานกะฝพ   
กรยนเทอฯ   10240 
ฌทรถอัท์ 0-2378-4545  ฌทรสาร 0-2378-4544 
 
 
 
 
 

 
5. สาำาผานนา 
ชัน้ 19 ห้ธนเลำทฟ่ 589*105 ธาใารชยด ทาทเทธร์ 1 ธธฮฮพถ 
เลำทฟ่ 589 หมร่ทฟ่ 12 ถ.ผานนา-ตราด  แำทนผานนา  เำตผานนา  
กรยนเทอฯ  10260 
ฌทรถอัท์ 0-2740-7100  ฌทรสาร 0-2740-7199 
 
6. สาำาสพนธร 1 
ชัน้ 2  ธาใาร สพนธร ทาทเทธร์ 1 
เลำทฟ่ 130-132  ถ.ทพทฬย   แำทนลยมอพนฟ  เำตฝทยมทัน  กรยนเทอฯ   
10330 
ฌทรถอัท์ 0-2690-4100  ฌทรสาร 0-2690-4101 
 
7. สาำาเใฟ่ฬนหนทน 
ชัน้ 18 ธาใารเใฟ่ฬนหนทน 2   
เลำทฟ่ 140*1  ถ.ทพทฬย   แำทนลยมอพนฟ  เำตฝทยมทัน  กรย นเทอฯ   
10330 
ฌทรถอัท์ 0-2254-1717  ฌทรสาร 0-254-1718 
 
8. สาำาสพนธร 3 
ชัน้ 19 ธาใาร สพนธร ทาทเทธร์ 3 
เลำทฟ่ 130-132 ถ.ทพทฬย  แำทนลยมอพนฟ เำตฝทยมทัน กรย นเทอฯ  
10330 
ฌทรถอัท์ 0-2263-2144  ฌทรสาร 0-2263-2145 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.สาำาลาดอร้าท 
ชัน้ 11 ฬรนพต 1106  ธาใารรสา ทาทเทธร์ 2 
เลำทฟ่ 555  ถ.อหลฌฬธพน  แำทนปตยปักร  เำตปตยปักร  กรยนเทอฯ   
10900 
ฌทรถอัท์ 0-2513-7477  ฌทรสาร 0-2513-7430 
10. สาำาฝระชาชม่น 
ชัน้ 4  ธาใาร ผฟ 
เลำทฟ่ 105*1  ถ.เทถผาลสนเใราะห์  แำทนลาดฬาท  เำตปตยปักร  
กรยนเทอฯ   10900 
ฌทรถอัท์ 0-2580-9130  ฌทรสาร 0-2580-9138 
 
11.สาำาโทฬซมัมพท 
ชัน้ 2  ธาใารโทฬซมัมพท ทาทเทธร์ 
เลำทฟ่ 1768  ถ.เอชรผย รฟตัดญหม่  แำทนผานกะฝพ   เำตห้ทฬำทาน  
กรยนเทอฯ   10310 
ฌทรถอัท์ 0-2658-5388  ฌทรสาร 0-2658-5383  0-2658-5384 
 
12 สาำารัตนาธพเผถร์ 
เลำทฟ่  576  ถ.รัตนาธพเผถร์   ต.ผานกระสธ  ธ.เมมธนนนทผย รฟ  
ป.นนทผย รฟ 11000 
ฌทรถอัท์ 0-2831-8300  ฌทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. สาำาสมยทรสาใร 
เลำทฟ่ 813*30  ถ.นรสพนห์ ต.มหาชฬั  ธ.เมมธนสมยทรสาใร   
ป.สมยทรสาใร  74000 
ฌทรถอัท์ 034-428-045  ฌทรสาร 034-428-044   
 
14. สาำารันสพต 
ชัน้ 2,2.5,3  เลำทฟ่ 1*832 หมร่ทฟ่ 17 ซ.อหลฌฬธพน60 ถ.อหลฌฬธพน 
ต.ใรใต ธ.ล าลรกกา ป.ฝทยมธานฟ 12130 
ฌทรถอัท์ 0-2993-8180  ฌทรสาร 0-2993-8179 
 
15. สาำาธัผดยลราบพม 
ชัน้ 12 ธาใารธัผดยลราบพมเอลส ห้ธนเลำทฟ่ 1210 
เลำทฟ่ 990 ถ.อระราม 4 แำทนสฟลม เำตผานรัก กรย นเทอฯ  
10500 
ฌทรถอัท์ 0-2611-3500  ฌทรสาร 0-2611-3551 
  

ต่านปันหทัด 
1. สาำาำธนแก่น 1 
ชัน้ 2  เลำทฟ่ 311*16 ถ.กลานเมมธน ต.ญนเมมธน  ธ.เมมธนำธนแก่น   
ป. ำธนแก่น  40000 
ฌทรถอัท์ 043-224-504  ฌทรสาร 043-224-506 
 
2. สาำาำธนแก่น 3 
เลำทฟ่ 311*11 ถ.กลานเมมธน ต.ญนเมมธน ธ.เมมธนำธนแก่น ป.ำธนแก่น 
40000 
ฌทรถอัท์  043-322-755 ฌทรสาร 043-322-766 
 
3. สาำาหาดญหญ่ 1 
ชัน้ 2 ธาใารปย ลดพถ หาดญหญ่อลาซ่า   
เลำทฟ่ 200*221 , 200*223  ถ.นพอัทธ์ธย ทพถ 3 ต.หาดญหญ่  
ธ.หาดญหญ่  ป.สนำลา 90110 
ฌทรถอัท์ 074-353-330  ฌทรสาร 074-353-329 
 
4. สาำาหาดญหญ่ 2 
เลำทฟ่ 106  ถ.ฝระชาธพฝัตฬ์  ต.หาดญหญ่  ธ.หาดญหญ่  ป.สนำลา  
90110   
ฌทรถอัท์ 074-243-777  ฌทรสาร 074-244-955 

5. สาำาหาดญหญ่ 3 
ชัน้ 2 ธาใารปย ลดพถ หาดญหญ่อลาซ่า   
เลำทฟ่ 200*222, 200*224, 200*226  ถ.นพอัทธ์ธย ทพถ 3  
ธ.หาดญหญ่  ป.สนำลา 90110 
ฌทรถอัท์ 074-354-670  ฌทรสาร 074-354-677 
 
6. สาำาเชฟฬนญหม่ 1   
เลำทฟ่ 308 หมร่ผ้านเชฟฬนญหม่แลนด์  ถ.ช้านใลาน ต.ช้านใลาน 
ธ.เมมธนเชฟฬนญหม่  ป.เชฟฬนญหม่  50100 
ฌทรถอัท์ 053-204-711   ฌทรสาร 053-235-880,053-272-369 
 
7. สาำาเชฟฬนญหม่ 2 
เลำทฟ่ 310 หมร่ผ้านเชฟฬนญหม่แลนด์  ถ.ช้านใลาน ต.ช้านใลาน 
ธ.เมมธนเชฟฬนญหม่  ป.เชฟฬนญหม่  50100 
ฌทรถอัท์ 053-235-889 ,053-204-909 ฌทรสาร 053-235-890, 
053-204-910 
 
8. สาำาเชฟฬนญหม่ 3 
ชัน้ 1 ห้ธน B1-1, B1-2 ธาใารมะลพเอลส  
เลำทฟ่ 32*4 หมร่ 2 ต.แม่เหฟฬะ ธ.เมมธนเชฟฬนญหม่ ป.เชฟฬนญหม่  50100 
ฌทรถอัท์ 053-805-388 ฌทรสาร 053-805-390 
 



 

 
 9. สาำาสยราษฎร์ธานฟ 
เลำทฟ่ 173*83-84  หมร่ทฟ่ 1  ถ.ทัดฌอธพ์-ผานญหญ่  ต.มะำามเตฟฬ้ 
ธ.เมมธนสยราษฎร์ธานฟ ป.สยราษฎร์ธานฟ 84000 
ฌทรถอัท์ 077-222-595  ฌทรสาร 077-222-596 
 
10. สาำานใรฝฐม 
เลำทฟ่ 28*16-17  ถ.ฬพนเฝ้า  ต.สนามปันทร์  ธ.เมมธนนใรฝฐม   
ป.นใรฝฐม 73000 
ฌทรถอัท์ 034-294-000  ฌทรสาร 034-294-098 
 
11. สาำาแม่สาฬ 
เลำทฟ่ 119 หมร่ทฟ่ 10  ต.แม่สาฬ  ธ.แม่สาฬ  ป.เชฟฬนราฬ 57130 
ฌทรถอัท์ 053-640-599  ฌทรสาร 053-733-819 
 
12. ส านักนานสาำาธธนโลน์ ภรเกฎต  
เลำทฟ่ 22*18  ถ.หลทนอ่ธทัดาลธน  ต.ตลาดญหญ่  ธ.เมมธนภรเกฎต  
ป.ภรเกฎต  83000 
ฌทรถอัท์ 076-210-499  ฌทรสาร 076-210-498 
 
13. สาำาตรัน  
เลำทฟ่ 59*28  ถ.ห้ทฬฬธด  ต.ทัผเทฟ่ฬน  ธ.เมมธนตรัน  ป.ตรัน 
92000 
ฌทรถอัท์ 075-211-219  ฌทรสาร 075-212-400 
 
14. สาำากระผฟ่  
เลำทฟ่ 223*20  ถ.มหาราช  ต.ฝากน า้  ธ.เมมธนกระผฟ่  ป.กระผฟ่  
81000 
ฌทรถอัท์ 075-622-460  ฌทรสาร 075-622-464 
 
15. สาำาฝัตตานฟ  
เลำทฟ่ 300*69-70  หมร่ทฟ่ 4  ต.รรสะมพแล  ธ.เมมธนฝัตตานฟ   
ป.ฝัตตานฟ 94000 
ฌทรถอัท์ 073-350-140-4  ฌทรสาร 073-350-014 
 
16. สาำาเชฟฬนราฬ 
เลำทฟ่  353*15 หมร่ทฟ่ 4 ต.รพมกก  ธ.เมมธนเชฟฬนราฬ  ป.เชฟฬนราฬ 
57100 
ฌทรถอัท์ 053-750-120  ฌทรสาร 053-750-127 
 
17. สาำาธย ดรธานฟ 
เลำทฟ่ 197*29, 213*3 ถ.ธย ดรดยษฎฟ ต.หมากแำ้น ธ.เมมธน  
ป.ธย ดรธานฟ 41000 ฌทรถอัท์ 042-245-589 ฌทรสาร 042-324-146 
 
 
 
 

18. สาำานใรราชสฟมา 
ชัน้ 7 ธาใารส านักนานเดธะมธลล์ นใรราชสฟมา ห้ธนเลำทฟ่ A3  
1242*2 ถ.มพตรภาอ ต.ญนเมมธน ธ. เมมธนนใรราชสฟมา  
ป.นใรราชสฟมา 30000 
ฌทรถอัท์ 044-288-700  ฌทรสาร 044- 393-732 , 044-393-749 
 
19. สาำาถรฟราชา  
ชัน้ทฟ่ G ธาใารตภกใธมถรฟราชา  
เลำทฟ่ 135*99 ถ.สยำยมทพท ต. ถรฟราชา ธ. ถรฟราชา ป.ชลผย รฟ 20110 
ฌทรถอัท์ 038-772-777  ฌทรสาร 038-772-781 
 
ทยนเรมธนหย้น 
ทยนปดท ะ เ ผฟฬน :  930 ,244 ,84 1  ผาท แผ่ น เ ฝ็นหย้ นสามัญ 
581,403,025 หย้น มรลใ่าหย้นละ 1.60 ผาท 
 
ทยนทฟ่ธธกป าหน่าฬและชําระแล้ท: 930,244,841 ผาท แผ่นเฝ็นหย้น
สามัญ 581,403,025 หย้น มรลใ่าหย้นละ 1.60 ผาท  
นาฬทะเผฟฬนหลักทรัอฬ์ 
ผรพษัท ถรนฬ์รัผะากหลักทรัอฬ์ (ฝระเทถโทฬ) ป ากัด  
ชัน้ 1 ธาใารตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ  
เลำทฟ่ 93 ถนนรัชดาภพเษก  
แำทนดพนแดน เำตดพนแดน กรยนเทอฯ  10400 
ฌทรถอัท์: 0-2009-9000  
ฌทรสาร: 0-2009-9991 
 
ฯร ้สธผผัญชฟ:  
นานสาทรัตนา ปาละ     

ฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาตเลำทฟ่ 3734 และ*หรมธ  
นานสาทรัชดา ฬนสทัสดพ์ทาณพชฬ์   

ฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาตเลำทฟ่ 4951 และ*หรมธ 
นานสาทสมญป ใยณฝสยต   

ฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาตเลำทฟ่ 4499 
 
ผรพษัท ส านักนาน ธฟทาฬ ป ากัด  
193*136-137 ชัน้ 33 ธาใารเลใรัชดา  
ถนนรัชดาภพเษก แำทนใลธนเตฬ เำตใลธนเตฬ 
กรยนเทอฯ  10110 
ฌทรถอัท์: 0-2264-0777  ฌทรสาร:  0-2264-0789-90  
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