“เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
พระมหากรุ ณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่ วกาล…”
ข้าพระพุ ทธเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

มุง่ มัน่ เป็นบริษทั หลักทรัพย์ชั้นน�ำที่มชี ่ื อเสียงในประเทศ
และมีเครือข่ายพร้อมทัง้ ความเชี่ ยวชาญ
ด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค

เรา

มุ ่งมัน่ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชนั ้ น�ำที่มีชื่อเสียงในประเทศ ให้บริการเข้า
ถึงลูกค้าบุ คคล การให้ค�ำแนะน�ำ การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่ดีแก่ลูกค้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และงานบริการให้ครบวงจรส�ำหรับลูกค้า ยึดมัน่
จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาลที่ดี พัฒนาบุ คลากรเพื่อมอบบริการที่ดีเลิศ อีกทัง้
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุ ดนิง่
เรามุ ่ ง เน้ น การเป็ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ท่ี มี เ ครื อ ข่ า ยและความเชี่ ย วชาญด้ า น
การลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�ำ้ โขง 6 ประเทศ หรือ
กลุ่ม GMS (Greater Mekong Sub-region)

ค่านิยมองค์กร
Full
Services

Product
Innovative

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

Corporate
Governance

Specialist In
Greater Mekong
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ทวีปอเมริกาเหนือ
1 ประเทศ

ทวีปยุโรป 15 ประเทศ

ประเทศไทย
17 จังหวัด
34 สาขา 514 IC
- บริษัทฯ มีส�ำนักงานสาขาจ�ำนวน 34 แห่ง แบ่งเป็น กรุ งเทพฯ และ
ปริมณฑล 21 สาขา และต่างจังหวัด 13 สาขา
- มีผู้แนะน�ำการลงทุน (Investment Consultant) จ�ำนวน 514 คน

ทวีปยุ โรป
-

เนเธอร์แลนด์
โปตุเกส		
เยอรมัน
อิตาลี		
ฟิ นแลนด์
นอร์เวย์
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

-

เบลเยี่ยม
ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร
เดนมาร์ก
สวีเดน
สเปน
โปแลนด์

- บริการซื้ อขายหลักทรัพย์ 24 ประเทศ 33 ตลาดทั่วโลก
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ฐานธุรกิจของ ฟินันเซีย ไซรัส

ทวีปเอเชีย 6 ประเทศ
ทวีปออสเตรเลีย
1 ประเทศ

ทวีปเอเชี ย

ทวีปอเมริกาเหนือ
- สหรัฐอเมริกา

-

ฮ่องกง
สิงคโปร์
ญี่ป่ ุ น
กัมพู ชา
ลาว
เวียดนาม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ทวีปออสเตรเลีย
- ออสเตรเลีย
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จุดเด่นทางการเงิน
งบการเงินรวม
(ล้านบาท)

ความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร
(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของ
ผู ้ถือหุ้น
(เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น
(บาท)
ทุนเรือนหุ้น

รายได้รวม
ก�ำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทน
จากส่วนของผู ้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วน
ของผู ้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น1
มู ลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
มู ลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
จ�ำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นบุ ริมสิทธิจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

2557
1,841
230
4,138
1,942
2,196

2558
1,679
138
4,010
1,664
2,346

2559
1,856
231
6,541
4,039
2,502

322
12.39
7.37

(474)
8.07
4.53

417
12.24
5.83

11.04
0.88

6.07
0.71

9.54
1.61

0.44
3.99
0.312
35.52
1.60
550,055,813
550,055,032
550,055,032

0.30
4.03
0.17
38.37
1.60
581,403,025
581,403,025
550,221,699

0.46
4.30
0.13
46.51
1.60
581,403,025
581,403,025
581,403,025

หมายเหตุ: 1. งบการเงินเฉพาะกิจการ
2. จ่ายเงินปั นผลในรูปของหุน้ ปั นผลและเงินสด; (1) จ่ายเป็นหุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรา 5.64 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่
หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปั นผล 0.28 บาทต่อหุ้น (2) จ่ายปั นผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0315208826 บาท
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สถานะทางการเงินโดยสังเขป
งบกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปส�ำหรับกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1)

417
(18)
(77)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

322

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

384
706
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์อ่ืน

384
2,034
1,592

รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ำรอง
ก�ำไรสะสม (สุทธิ)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

4,010

รวมหนี้สินและส่วนของผู ้ถือหุ้น

4,010

1,190
474
1,618
728
0.3

งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้
1,856
ค่าใช้จ่ายรวม
1,548
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
308
ภาษีเงินได้
76
่
่
ก�ำไรจากการเปลียนแปลงค่างบการเงินทีเป็น
เงินตราต่างประเทศ
(0.01)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

231

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (3)
สินทรัพย์อ่นื

706
4,453
1,382

รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ำรอง
ก�ำไรสะสม (สุทธิ)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

6,541

รวมหนี้สินและส่วนของผู ้ถือหุ้น

6,541

ก�ำไรสะสม
่
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2559
เงินปั นผลจ่าย (2)

728
(13)
231
(75)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

871

2,114
1,925
1,631
871
0.4

หมายเหตุ
(1) กระแสเงินสดจ่ายใช้ไปส�ำหรับกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 77 ลบ. ส่วนใหญ่เป็นเงินปั นผลจ่าย จ�ำนวน 75 ลบ.
(2) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผล ในเดือน พฤษภาคม 2559 จ�ำนวน 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 75 ลบ.
(3) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้น 2,419 ลบ. ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 2,304 ลบ.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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เรียน ท่านผู ้ถือหุ้น,
ปี 2559 นับเป็ นช่ วงเวลาที่ส�ำคัญยิ่ง
ปวงชนชาวไทยทัง้ ประเทศต่างเศร้าโศกเสียใจ
ต่อการสูญเสียพระมหากษัตริยอ์ นั เป็นที่รกั ยิ่ง
ของเรา ในขณะที่การเมืองโลก ไม่ว่าจะเป็น
ผลการลงประชามติของอังกฤษเพื่อแยกตัว
ออกจากสหภาพยุ โรปหรือผลการเลือกตั้ง
ในสหรัฐอเมริกา ต่างเพิ่มความไม่แน่นอนให้
กับตลาด
นอกจากเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ปี ท่ผี า่ นมายังมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อฟิ นนั
เซี ย ไซรัสฯ เราได้ทำ� การค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อหาหนทางในการน�ำพาบริษัทฯ เข้าสู่แนว
หน้าแห่งยุ คสมัยของเทคโนโลยีทางการเงิน
(Fintech) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ต่าง ๆ จากแนวความคิดดังกล่าว บริษทั ฯ ได้
ตัดสินใจครัง้ ส�ำคัญในการลงทุนร่วมกับบริษทั
หลักทรัพย์ชั้นน�ำในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการซื้ อขายออนไลน์
อันประกอบไปด้วยเทคโนโลยีสุดล�้ำน�ำสมัย
ส� ำ หรั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นประเทศไทย
การลงทุ น ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น ก้ า วย่ า งครั้ ง
ส� ำ คั ญ ในความพยายามที่จะปรับรู ปแบบ
การท�ำธุ รกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมทัง้ ของตลาดและลูกค้าที่กำ� ลังแปร
เปลี่ยนไป

ของบริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการดีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเราได้เป็นผู น้ ำ� ในการจัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO)
5 หลักทรัพย์ ตลอดทั้งปี บริษัทฯ ได้ออก
มาตรการในการลดต้นทุน อันมีผลให้ค่าใช้
จ่ายในการปฏิบตั กิ ารและบุ คลากรลดลงอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
การลงทุนในบริษัทย่อยมีผลการด�ำเนิน
งานที่หลากหลาย กล่าวคือ SBI Thai Online
Securities มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ ต่ � ำกว่ า
เป้าหมาย ส่งผลให้ในปี ท่ ีผ่านมามีผลขาดทุน
ในขณะที่ SBI Royal Securities Cambodia
มีก�ำไรอย่างงดงามจากความส�ำเร็จจากงาน
วาณิชธนกิจ
เมื่อเทียบกับปี ท่ีแล้ว บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น 67.97% ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และเพิ่ ม ขึ้ น 64.61% ในงบการเงิ น รวม
คิดเป็นผลตอบแทนของส่วนผู ถ้ อื หุน้ ในงบการ
เงินเฉพาะกิจการ 9.54% และ 6.07% ในงบ
การเงินรวม

ในท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณ
ท่านผู ้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานและผู ้มี
อุ ปการะคุณทุกท่าน บริษัทฯ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าปี 2560 นี้จะเป็นอีกปี ทองหลังจากการ
ในปี 2559 เราสามารถรักษาส่วนแบ่ง ปรับกลยุ ทธ์ของบริษัทฯ
การตลาด รวมถึงอัน ดับ ของบริษัท ฯ ใน
ธุ รกิจซื้ อขายหลักทรัพย์ พร้อมไปกับการ
รุ กคืบเข้าสู่ธุรกิจส�ำคัญอื่น ๆ เช่ น ธุ รกิจใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุ รกิจส�ำหรับ
ผู ้ลงทุนสถาบัน ในขณะที่ธุรกิจวาณิชธนกิจ
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สารจากประธานกรรมการ

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

6 4 3

2

1. นายชั ชวาลย์ เจียรวนนท์

6. นายสม พิศาลโสภณ

2. นายวราห์ สุจริตกุล 		

7. พลต�ำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

3. นายช่ วงชั ย นะวงศ์ 		
กรรมการ

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการ

1

5

7

8

9

กรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายไพบู ลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการ
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ผู้บริหารกลาง

นางจารีรัตน์ เฟื่ องฟู สกุล

นายช่ วงชั ย นะวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางวิมล หล่อวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุ รกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุ รกิจหลัก ดังนี้ ธุ รกิจนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ธุ รกิจ
วาณิชธนกิจ ธุ รกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุ รกิจตราสารหนี้ ธุ รกิจซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ธุ รกิจตัวแทน
สนับสนุนการซื้ อ/ขายหน่วยลงทุน และธุ รกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

โครงสร้างรายได้ ปี 2559
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2557 – 2559 จ�ำได้แนกได้ดังนี้
ประเภทรายได้
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ก�ำไรจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากตราสารอนุพันธ์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
รายได้อ่นื
รวมรายได้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

2557
ล้านบาท ร้อยละ
1,473 80.00
141
7.66
100
5.44
(0.04) (0.00)

2558
ล้านบาท ร้อยละ
1,415 84.25
63
3.73
96
5.69
5
0.30

2559
ล้านบาท ร้อยละ
1,443 77.78
121
6.52
131
7.06
42
2.27

(13) (0.71)
74
4.04
56
3.05
10
0.53
1,841 100.00

(29)
(1.75)
65
3.87
58
3.45
8
0.45
1,679 100.00

(34) (1.86)
56
3.00
77
4.16
20
1.06
1,856 100.00

13

ธุรกิจหลักทรัพย์

ความแข็ ง แกร่ ง ของ FSS ไม่ ไ ด้ ถู ก สะท้ อ น
มู ลค่าออกมาแต่เพียง Market Share แต่คือ
ความร่ ว มมื อ กั น ของเราทุ ก คนใน FSS ซึ่ ง เป็ น
รากฐานในการสร้างความเจริญเติบโตในอนาคต
โดยใช้ ท รั พ ยากรบุ คคลอั น มี ค่ า เหล่ า นี้ส นั บ สนุ น
การสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ และขยายธุ รกิจไปยัง
ตลาดใหม่ๆ ต่อไป

นายช่ วงชัย นะวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ทีมผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

9

5

2
7

6

8
1

10

11

4 3

1. นายช่ วงชั ย นะวงศ์

7. นางวิไล พงศ์ปรีชา

2. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุ ธยา

8. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์

3. นายฉัตรชั ย ชุ่มศิริ

9. นายสุพัตร์ อภิรติมัย

4. นายชั ยพร ธรรมพีร

10. นายปั ณณทัต สมิทธิศักดา

5. นายโพธร เชื่ อมวราศาสตร์

11. นางนุสรา รุ่นเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

6. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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ภาวะอุตสาหกรรม
ณ สิ้น ปี 2559 ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทยปิ ดที่ ร ะดั บ
1,542.94 จุ ด เพิ่มขึน้ 19.79% YoY โดยมีมูลค่ารวมของหลัก
ทรัพย์ตามราคาของตลาด SET อยู ่ท่ี 15.08 ล้านล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ 22.77% YoY และส่วนของ mai อยู ่ท่ี 4.25 แสนล้านบาท
เพิ่มขึน้ 31.50% YoY อัตราเงินปั นผลตอบแทนของ SET และ
mai อยู ่ท่ี 3.04% และ 1.24% ตามล�ำดับ

1.55 แสนล้านบาท โดยมีผู้ลงทุนสถาบันเป็นผู ้ซื้อสุทธิ ในขณะที่
ผู ้ลงทุนบุ คคลในประเทศเป็นผู ้ขายสุทธิ

ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai
ในปี 2559 อยู ่ท่ี 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.13% จากปี ก่อน
หน้า โดยได้รับปั จจัยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ส�ำหรับปั จจัย
ในประเทศ อาทิเช่ น การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในไทยซึ่ ง
สะท้อนภาพการเลือกตัง้ ที่ชดั เจนขึน้ ท�ำให้กระแสเงินทุนจากต่าง
ชาติไหลเข้ามาอีกระลอกใหญ่ และปั จจัยต่างประเทศ อาทิเช่ น การ
ท�ำนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่ น การ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ของธนาคารกลางยุ โรป
การส่งสัญญาณขึน้ ดอกเบีย้ ช้าลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวม
ถึงผลประชามติของอังกฤษเพื่อออกจากสหภาพยุ โรป เป็นต้น

คำ�อธิบายธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทัง้ นีใ้ นปี 2559 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยเป็นมู ลค่า
7.85 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2558 ที่มีมูลค่าขายสุทธิอยู ่ท่ี

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ�ำนวนลูกค้า
ที่เปิ ดบัญชีทัง้ หมด 1.35 ล้านบัญชี เพิ่มขึน้ 8.9 % จากสิน้ ปี
2558

บริษัทฯ เริ่มให้บริการธุ รกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใน
วันที่ 9 สิงหาคม 2545 เป็นสมาชิ กตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข
24 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนของลูกค้า โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ให้คำ� ปรึกษาด้านการลงทุนที่มคี ณ
ุ ภาพ มีความรู้ ความ
สามารถ พร้อมทัง้ ประสบการณ์ และให้บริการข้อมู ลการวิเคราะห์
หลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อใช้ เป็นข้อมู ลประกอบการตัดสินใจลงทุน
อีกทัง้ บริษัทฯ จัดให้มีระบบการซือ้ ขายผ่านอินเตอร์เน็ตโดยลูกค้า
สามารถส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบข้อมู ลบัญชี ตรวจ
สอบการยืนยันรายการซื้อขายและการช�ำระราคาได้ด้วยตนเอง
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีทัง้ ลูกค้าบุ คคลรายย่อย และลูกค้า
สถาบันทัง้ ในและต่างประเทศ

Market Statistics

1750
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1500
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1250
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1000
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750
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250

0
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จำ�นวนลูกค้าที่เปิดบัญชีในตลาด

หน่วย: บัญชี

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เทียบกับรายได้รวม
ของบริษัทฯ ตามงบการเงิน

-

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มี ร ายได้ ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก
ทรัพย์จ�ำนวน 1,355.02 ล้านบาท
ส่วนของบริษัทฯ 1,355.02 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 73.02 และ 71.56 ของ
รายได้รวม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มี ร ายได้ ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก
ทรัพย์จ�ำนวน 1,333.62 ล้านบาท
ส่วนของบริษัทฯ 1,333.62 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 79.43 และ 77.90 ของ
รายได้รวม

ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มี ร ายได้ ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก
ทรัพย์จ�ำนวน 1,388.47 ล้านบาท
ส่วนของบริษัทฯ 1,388.47 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 75.43 และ 74.76 ของ
รายได้รวม
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ธุรกิจวาณิชธนกิจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา FSS มีความ
มุ ่งมั่นที่จะท�ำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของ
งานบริการในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่าย โดยเราก�ำหนด
มาตรฐานในการให้บริการว่า ต้องโดดเด่น
เหนือคู่แข่ง

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการผู ้อ�ำนวยการ

ปั จจุ บัน บริษัทฯ ประกอบธุ รกิจวาณิชธนกิจโดย
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์และรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ โดย
ทีมงานซึ่ งประกอบด้วยบุ คลากรที่มีประสบการณ์และ
มีความเชี่ ยวชาญ อีกทัง้ มีความรู ้ในด้านตลาดเงินและ

ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน
2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุ รกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ
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โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจตามงบการเงินรวม

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากธุ รกิจวาณิชธนกิจ จ�ำนวน
89.65 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 89.65
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 และ 4.73
ของรายได้รวม

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากธุ รกิจวาณิชธนกิจ จ�ำนวน
55.18 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 55.18
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 และ 3.22
ของรายได้รวม

นอกจากการเป็นที่ ปรึกษาทางการเงินในการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่
ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่ น
•

การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบง�ำกิจการ

•

การปรับปรุ งโครงสร้างทางการเงิน

•

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากธุ รกิจวาณิชธนกิจ จ�ำนวน
125.78 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 125.78
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 และ 6.77
ของรายได้รวม

•

การประเมินมู ลค่ากิจการ

•

การเข้ า ท� ำ รายการประเภทต่ า งๆ ของบริ ษั ท จด
ทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่ น การเพิกถอนหลัก
ทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน การได้มาและจ�ำหน่ายไป
ซึ่ งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าท�ำ
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น
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ผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 มีดังนี้

บริษัท

ลักษณะการให้บริการ

บมจ. เอกชั ยการแพทย์

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก

บมจ. อินเตอร์ลงิ้ ค์ เทเลคอม

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก

ตารางแสดงผลงานการจัดจำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2559

บริษัท
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ลักษณะการให้บริการ

บมจ. เจตาแบค

ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เอแอลที เทเลคอม

ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เอกชั ยการแพทย์

ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. อินเตอร์ล้งิ ค์ เทเลคอม

ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท

ผู ้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. บางกอกชี ทเม็ททัล

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท

ลักษณะการให้บริการ

บมจ. บิสซิ เนสอะไลเม้นท์

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. เทคโนเมดิคัล

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. บีซีพีจี

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ซี ลิค คอร์พ

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. สหกลอิควิปเมนท์

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. ออลล่า

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่ นแนล

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

บมจ. อาม่า มารีน

ผู ้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้ แรก (IPO)

ซึ่ งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจ�ำหน่ายและ
รับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุ รกิจนายหน้าซื้ อขายหลัก
ทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ท่ีเสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

21

ธุรกิจอื่น
ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของ FSS
มีเอกลักษณ์ท่ีชดั เจน โดยเรามุ ่งมัน่ ท�ำตาม
ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความ
มั่งคั่งแก่ลูกค้าในทุกๆวัน ส่งผลให้เราได้รับ
ความไว้วางใจและความเชื่ อถือจากลูกค้า
ของเราหลายหมื่นคนทัว่ ประเทศ

นางพรพริง้ สุขสันติสุวรรณ
กรรมการผู ้อ�ำนวยการ

5

ทีมธุรกิจอื่น

3

2
1

4

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการผู ้อ�ำนวยการ

2. นายโฆษิต ธรรมธาดา

กรรมการบริหาร ฝ่ ายธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3. นางจารีรัตน์ เฟื่ องฟู สกุล

รองกรรมการผู ้จัดการ ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

4. นายสุรเชษฐ์ คมไพบู ลย์กิจ

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ ฝ่ ายค้าตราสารอนุพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

5. นายโกสินทร์ เจือศิริภักดี

ผู ้อ�ำนวยการอาวุ โส ฝ่ ายธุ รกิจลงทุนต่างประเทศ

ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน
ก.ล.ต. เมื่ อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้
ประกอบธุ รกิ จ ซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว ง
หน้า รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็น
สมาชิ ก ประเภทตั ว แทนซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าของบริษัท ตลาดสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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(Thailand Futures Exchange “TFEX”) และ
บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(Thailand Clearing House “TCH”) โดย
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม เปิ ดให้ บ ริ ก ารการซื้ อ ขาย
สั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 17
มีนาคม 2551 เป็นต้นมา

รายงานประจำ�ปี 2559

แผนงานธุ รกิ จ และแผนงานด้ า นตลาดของธุ รกิ จ ซื้ อ ขาย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ซื้ อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู ้
ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง ส�ำหรับลูกค้ารายใหม่ของ
บริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคง มีความรู ้และ
ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ธุ รกรรมทั้ ง การลงทุ นในหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
ด� ำ เนิ น การอบรมให้ ค วามรู ้ กั บ ลู ก ค้ า และผู ้ ส นใจ ให้ เ ข้ าใจถึ ง
กลยุ ทธ์การลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
ลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการ
ลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้
นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้เปิ ด
บริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่าน
กระดานซื้ อขายรายใหญ่ เพื่อช่ วยเสริมสภาพคล่องของ Single
9
Stock Future โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า จะสามารถรองรับ
ปริมาณธุ รกรรมที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มช่ องทางรายได้ให้แก่
บริษัทฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นักลงทุนก�ำลังให้ความ
สนใจ ท�ำให้ภาพรวมของปริมาณการซื้ อขายของตลาด TFEX
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Future
ปี 2559 บริษัทฯ มีบัญชี ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
3,983 บัญชี ปริมาณการซื้ อขายรวมทั้งสิ้น 2,684,907 สัญญา
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 81.00 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซื้ อ
ขายสัญญาล่วงหน้า
ปี 2558 บริษัทฯ มีบัญชี ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
4,029 บัญชี ปริมาณการซื้ อขายรวมทั้งสิ้น 2,140,526 สัญญา
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 72.82 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซื้ อ
ขายสัญญาล่วงหน้า

แบบครบวงจรโดยลูกค้าสามารถท�ำรายการซื้ อ ขาย และสับ
เปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนฯ พร้อมข้อมู ลเชิ ง
เปรียบเทียบ และการน�ำเสนอสรุ ปรายการลงทุนทัง้ หมดในรายงาน
ฉบับเดียวซึ่ งท�ำให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับ
ลูกค้า ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนให้กับบลจ. จ�ำนวน 19 แห่ง
ปี 2559 มู ลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,226.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 มู ลค่า 1,181.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.82
บริษัทฯ ยังคงมีแผนเพิ่มจ�ำนวนบลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซื้ อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการให้บริการด้านกองทุน
รวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวัน
ที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน
2553 เป็นต้นมา

ปี 2557 บริษัทฯ มีบัญชี ซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
4,064 บัญชี ปริมาณการซื้ อขายรวมทั้งสิ้น 2,284,953 สัญญา
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 79.92 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซื้ อ
ขายสัญญาล่วงหน้า

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้ อ/ขายคืนหน่วยลงทุน

ธุ รกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้ อ / ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุ น รวม เป็ น บริ ก ารด้ า นการลงทุ นในกองทุ น รวมที่
อ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุ ดเดียว
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู ้ยืมและผู ้ให้ยืมหลัก
ทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู ้มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์
หรื อให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ ส ามารถด� ำ เนิ น การตามความ
ประสงค์ ธุ รกรรมนี้ช่วยพัฒนาให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่ม
ขึ้นใน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสภาวะที่ตลาดมี
ความผันผวน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความ
เสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กบั นักลงทุน บริษทั ฯ พัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารธุ รกรรมนี้ โดยการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สนับสนุน การให้บริการธุ รกรรม เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางใน
การเข้าใช้บริการธุ รกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดย
สรุ ปของธุ รกรรมมีดังนี้
1. บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าท�ำ
การขายชอร์ต ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ขายชอร์ต
ได้เฉพาะหลักทรัพย์ท่ีอยู ่ในดัชนี SET100 และ ETF และการ
ขายชอร์ตสามารถกระท�ำผ่านบัญชี เงินสดและบัญชี เครดิต
บาลานซ์
2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ เปิ ดให้บริการ
ระบบ SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL
ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่าน
ช่ องทาง INTERNET ได้
3. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ท่ ีน�ำมาให้ยืม
ยังคงเป็นของผู ้ให้ยืม
ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์ จ�ำนวน 2.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
0.14 ของรายได้รวม
ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์ จ�ำนวน 0.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
0.05 ของรายได้รวม
ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์ จ�ำนวน 1.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
0.10 ของรายได้รวม

ตราสารหนี้ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ภายใต้แนวคิดการให้บริการจุ ดเดียวแบบครบวงจร (One
Stop Service)

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants
(DW) ในปี 2559 ในลักษณะเสนอขายผ่านระบบซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) โดยบริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขาย DW ทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 105 รุ ่น โดยได้รับ
การตอบรับจากผู ้ลงทุนดีพอสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ (Credit Rating) ในระดับ
BBB+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2559
ทั้งนี้ DW ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ จึงได้จัด
ให้มีการสัมมนาให้ความรู ้แก่พนักงาน และนักลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการจัดท�ำบทวิเคราะห์รายสัปดาห์เพื่อ
เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนอีกด้วย

ธุรกิจลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชี บริษัทฯ
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลธุ รกิ จ การลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ มี น โยบาย
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือ
ลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบ
ที่ทางการก�ำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
การค้ าในระยะสั้น และลงทุ นในระยะยาว คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู ้พิจารณาจัดสรรวงเงิน ก�ำหนดแนวทาง
หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ และนโยบายการลงทุ น ที่
ชั ดเจนสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจาก
ก�ำไรจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ เงินปั นผล และดอกเบี้ยรับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุน (Investment Committee) ซึ่ งผ่านความเห็นชอบ
ตราสารหนี้
ปั จจุ บัน บริษัทฯ เป็นสมาชิ กของสมาคมตลาดตราสาร จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดกลยุ ทธ์
หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและ
หนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย
ในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้ อขายตราสารหนี้ ให้ ระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จ�ำกัดจ�ำนวนผลขาดทุน
บริการแก่นักลงทุนในการซื้ อขายตราสารหนี้
ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มธุ รกรรมการเป็นตัวแทน ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้
จ�ำหน่ายตราสารหนี้/หุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุน
นายหน้าซื้ อขายตราสารหนีใ้ นตลาดรองซึ่ งการด�ำเนินธุ รกิจ ของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำ�ปี 2559

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ฟินันเซีย ไซรัส
การแบ่งปั นและตอบแทนสิ่งดีๆ สูส่ งั คมคือหนึ่งในปณิธานของบริษทั ฯ โดยเล็งเห็นถึงการบู รณาการ
พื้นฐานในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลของประเทศ เพื่ อช่ วยยกระดับคุณภาพชี วิต
ของประชาชนให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้วยดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่ งในปี ที่ผ่านมากิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) มีดังนี้
โครงการบริจาคปฏิทินเพื่อผู ้พิการทางสายตา

ศึกษาให้เยาวชนไทย โดยน�ำกระเป๋ าที่พนักงานร่วม
กันบริจาคทั้งหมดประมาณ 1,000ใบ ไปมอบให้
ณ ส�ำนักงานร้านปั นกัน โดย มู ลนิธิยุวพัฒน์ ถนน
ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

พระราชทาน โดยมุ ่งหวังเพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก
วัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วกลับมาทําอุ ปกรณ์ขาเทียม
เพื่อช่ วยเหลือผู ้พิการ ผู ้ด้อยโอกาส และผู ้สูงอายุ
นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจิต
สํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดและ
ฟิ นันเซี ย ไซรัส ร่วมปลูกป่ าตอบแทนผืนแผ่น การใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า ณ มู ลนิธิขาเทียม
ดินไทยเพื่อระบบนิเวศที่ย่ังยืน
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส�ำนักงาน
กรุ งเทพฯ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้ น 16 เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2559

บล. ฟิ นันเซี ย ไซรัส น�ำโดยคุณเตือนใจ เจียร
ฟิ นันเซี ย ไซรัส ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพ
ธนากุล ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ ฝ่ ายสื่อสาร
ไทย จัดพิธีมอบผ้าห่ม ณ โรงเรียนบ้านซิ วา
องค์กร จัดกิจกรรม CSR ในโครงการบริจาค
เดอ จ.แม่ฮ่องสอน
ปฏิ ทิ น เพื่ อ ผู ้ พิ ก ารทางสายตา โดยน� ำ ปฏิ ทิ น ที่
พนั ก งานร่ ว มกั น บริ จ าคไปมอบให้ แ ก่ ศู น ย์
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มู ลนิธิช่วยคน
นายช่ วงชั ย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตาบอดแห่งประเทศไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุ รี
่
เพือน�ำไปท�ำเป็น “สมุ ดอักษรเบรลล์” ให้กับผู ้พิการ บล. ฟิ นันเซี ย ไซรัส เป็นประธานในพิธีโครงการ
ทางสายตาเพื่ อใช้ ศึ ก ษาความรู ้ เมื่ อ วั น ที่ 16 ปลูกป่ าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจ�ำปี
2559 เพื่อเป็นการตอบแทนผืนแผ่นดินไทยสร้าง
มีนาคม 2559
ระบบนิเวศที่ย่ังยืน และรณรงค์เรื่องการลดภาวะ
โครงการบริจาคกระเป๋ าเพื่อเปลี่ยนเป็ นทุนการ โลกร้อน ณ โครงการป่ าวังจันทร์ อ.วังจันทร์
จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
บล. ฟิ นันเซี ย ไซรัส น�ำโดย คุณกรธิพัฒน์
ศึกษาให้เยาวชนไทย ร่วมกับมู ลนิธิยุวพัฒน์
ปิ ติอมรเศรษฐ์ ผู ้จัดการสาขาเชี ยงใหม่ 1 ทีม 1
ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส จั ด กิ จ กรรม บริ จ าควั ส ดุ และคณะ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย โดย
อะลูมิเนียมเพื่อจัดท�ำขาเทียมพระราชทาน
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ส�ำนักงานพัฒนา
ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธี
มอบผ้าห่มจ�ำนวน 300 ผืน, อุ ปกรณ์การกีฬา,
แทงค์น้�ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมทั้งเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซิ วาเดอ โดยมี
พ.อ. พงศธร บุ ญฟู ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านซิ วา
บล. ฟิ นันเซี ย ไซรัส น�ำโดย คุณเตือนใจ เจียร
่
เดอ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
ธนากุล ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ ฝ่ ายสือสาร
2559
องค์กร จัดกิจกรรม CSR รับบริจาคกระเป๋ าใน
ตัวแทนจาก บล. ฟิ นันเซี ย ไซรัส ส่งมอบ
โครงการปั นกัน สังคมแห่งการแบ่งปั น โดย มู ลนิธิ
้
ยุ วพัฒน์ โดยส่งเสริมให้คนในสังคมให้มีน�ำใจ ส่ง อะลู มิ เ นี ย มที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวม ภายใต้
ต่อน�้ำใจ และส่งต่อข้าวของ เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการ โครงการบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดท�ำขาเทียม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู ้รับผิดชอบต่อรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่ งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการ
พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี ท่เี หมาะสมและถือปฎิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมู ลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน
เพื่อก�ำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการ
บันทึกข้อมู ลทางบัญชี ท่ถี กู ต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด�ำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่ งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่ งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่ อมั่น
ได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง
ในสาระส�ำคัญแล้ว

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
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ราฬนานใณะกรรมการตรทปสธผ
ธนใ์ฝระกธผำธนใณะกรรมการตรทปสธผ
ใณะกรรมการตรทปสธผำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน) ฝระกธผด้ทฬกรรมการธพสระ 3
ท่าน ฌดฬมฟรธนกรรมการฯร ้ปัดการ ะ่ าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่ าฬกากัผดรแลการฝฏพผัตพนาน เฝ็นสมาชพกญนฐานะเลำานยการ
และฯร ้ฝระสานนาน
หน้าทฟ่และใทามรัผฯพดชธผำธนใณะกรรมการตรทปสธผ
ใณะกรรมการตรทปสธผำธนผรพษัทฯ โด้รัผการแต่นตัน้ ปากใณะกรรมการผรพษัทฯ ญห้ฝฎพผัตพหน้าทฟ่ญนการสธผ
ทานำ้ธมร ลต่า นๆ ทฟ่เกฟ่ ฬทำ้ ธนกั ผราฬนานทานการเนพ น การตรทปสธผภาฬญน และการตรทปสธผฌดฬฯร ้ส ธผผั ญชฟ รั ผ
ธนยญาต อร้ธมกันนฟ้ ใณะกรรมการตรทปสธผอฬาฬามส่นเสรพมและฯลักดันญห้ผรพษัทฯ มฟการฝฎพผัตพตามำ้ธอภนฝฎพผัตพท่ฟ
ดฟำธนผรพษัทปดทะเผฟฬน เอม่ธญห้ผรพษัทฯ มฟการกากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ ตลธดปนญห้การแนะนาญนเรม่ธนระผผใทผใยมภาฬญนทฟ่ดฟ
ต่ ธ ฯร ้ ผ รพ ห าร รทมทั ้น โด้ อร ดใย ฬ ถภ น กพ ป กรรมธม่ น ๆ ำธนผรพ ษั ท ฯ ทฟ่ เ กฟ่ ฬ ทำ้ ธ นกั ผ กฎระเผฟ ฬ ผและำ้ ธ ก าหนดำธนตลาด
หลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ
ใณะกรรมการตรทปสธผโด้อผฝะธฬ่านธพสระกัผะ่ าฬผรพหารและฯร ้ตรทปสธผภาฬญนและฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาต
ำธนผรพษัทฯ เอม่ธทผททนและฝระเมพนฯลเกฟ่ฬทกัผนฌฬผาฬและหลักการทานผัญชฟ แนททานการฝฏพผัตพท่ฟเกฟ่ฬทำ้ธนกัผการ
ผัญชฟและการเนพน การใทผใยมภาฬญน และแฯนนานการตรทปสธผ นธกปากนัน้ ใณะกรรมการตรทปสธผฬันโด้ทผททน
และรัผรธนำ้ธมร ลราฬนานทานการเนพนสาหรัผทยกๆ สพน้ โตรมาสำธนฝฟ รทมถภนทาการฝระเมพนฯลและนาเสนธำ้ธเสนธแนะต่ธ
ใณะกรรมการผรพษัทฯ ใณะกรรมการตรทปสธผมฟหน้าทฟ่ญนการทาญห้มนั่ ญปท่า ำ้ธผกอร่ธนด้านการใทผใยมภาฬญนต่านๆ
ปะโด้รัผการแก้โำและฝ้ ธนกันธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอและภาฬญนเทลาทฟ่เหมาะสม นธกปากนฟ้ ใณะกรรมการผรพษัทฯ และ
ใณะกรรมการตรทปสธผโด้ธนยมัตพนฌฬผาฬการทาราฬการและการราฬนานราฬการทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้น
ะ่ าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่ าฬกากัผดรแลกพปการำธนผรพษัทฯ มฟหน้าทฟ่ฝระเมพนำ้ธผกอร่ธนญนกฎระเผฟฬผำ้ธผันใัผ
ทัน้ ภาฬญนและภาฬนธกำธนผรพษัทฯ ธฬ่านเฝ็นระผผ ราฬนานฯลการตรทปสธผภาฬญนโด้ถรกนาเสนธแก่ใณะกรรมการ
ตรทปสธผธฬ่านสมา่ เสมธ
ะ่ าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่ าฬกากัผดรแลฝฏพผัตพนานำธนผรพษัทฯ ฬันทาหน้าทฟ่เฝ็นฯร ้ธานทฬใทามสะดทกและเฝ็นฯร ้
ก่ธญห้เกพดการเฝลฟ่ฬนแฝลนญนการฝรัผฝรย นการกากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ และการฝฏพผัตพตามำธนผรพษัทฯ ฯ่านทานกระผทนการ
ตรทปสธผภาฬญนการตพดตามฯลภาฬหลันปากการตรทปสธผภาฬญน ซภ่ นรทมทัน้ การญห้ใาแนะนาญนการฝ้ ธนกันการทยปรพต
ญห้กัผหน่ทฬนานญนผรพษัทฯ และฬันทานานธฬ่านญกล้ชพดร่ ทมกัผะ่ าฬทรัอฬากรผย ใใลเอม่ธสนัผสนยนญห้เกพดการฝฏพผัตพตาม
ำ้ธกาหนดและหลักการฝระอฤตพฝฏพผัตพำธนผรพษัทฯ และฬันช่ ทฬส่นเสรพมการกากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟำธนผรพษัทฯ ญนภาอรทม
การฝฏพผัตพหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการตรทปสธผญนฝฟ ทฟ่ฯ่านมา
ญนฝฟ 2559 ใณะกรรมการตรทปสธผโด้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ต่านๆ ดันต่ธโฝนฟ้
1. ธนยมัตพนผการเนพนราฬโตรมาส สธผทานนผการเนพนฝระปาฝฟ ทาการฝระเมพนและญห้ใาแนะนากัผใณะกรรมการ
ผรพษัทฯ
2. อพปารณาการฝรัผฝรย นการตรทปสธผภาฬญนำธนผรพษัทฯ ญห้สธดใล้ธนกัผการำฬาฬตัทำธนธย รกพป และนาเสนธ
ต่ธใณะกรรมการผรพษัทฯ เอม่ธธนยมัตพ
3. อพปารณาและธนยมัตพแฯนการตรทปสธผภาฬญนำธนผรพษัท ฯ รทมทัน้ อพปารณาฯลำธนการตรทปสธผภาฬญน
และการแก้โำฝรัผฝรย น

ทัน้ นฟ้ ปากการฝฏพผัตพหน้าทฟ่ดันกล่าท ใณะกรรมการตรทปสธผมฟใทามเหฎน ซภ่นสามารถสรย ฝโด้ดันนฟ้
1. ราฬนานทานการเนพนญนฝฟ 2559 มฟใทามถรกต้ธน ใรผถ้ทน เฝ็นทฟ่เชม่ธถมธโด้
2. ผรพษัทฯ โด้ฝฏพผัตพตามกฎหมาฬท่าด้ทฬหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ ำ้ธกาหนดำธนตลาดหลักทรัอฬ์ และ
กฎหมาฬทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
3. ะ่ าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่ าฬกากัผดรแลการฝฏพผัตพนานำธนผรพษัทฯ โด้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ธฬ่านเหมาะสมและมฟ
ฝระสพทธพภาอ
4. ฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาต ซภ่นโด้แก่ ผรพษัท สานักนาน ธฟทาฬ ปากัด โด้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ธฬ่านเหมาะสม
5. ราฬการทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ท่ฟเกพดำภ้นญนฝฟ 2559 มฟใทามสมเหตยสมฯลและเฝ็นโฝเอม่ธฝระฌฬชน์
สรนสยดำธนผรพษัทฯ
6. ญนฝฟ 2559 ใณะกรรมการตรทปสธผมฟการฝระชย มทั ้นสพ้น 12 ใรัน้ ฌดฬเฝ็นการทผททนและสธผทานำ้ธมร ล
ราฬนานทานการเนพนำธนผรพษัท ฯ ซภ่ นโด้รัผการรัผรธนฌดฬฯร ้สธผผัญชฟ รัผธนยญาตรทมทัน้ อพปารณาฯลำธนการ
ตรทปสธผภาฬญนและการดาเนพนการแก้โำฝรัผฝรย นำธนผรพษัทฯ ราฬละเธฟฬดการเำ้าร่ทมฝระชย มำธนใณะกรรมการ
ตรทปสธผมฟดันนฟ้
ชม่ ธ-นามสกยล

การเำ้าร่ทมฝระชย ม * การฝระชย มทัน้ หมด(ใรัน้ ) ฝฟ

1. อล.ต.ท. ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ

12/12

2. นาฬโอผร ลฬ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร

12/12

3. นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์

12/12

7. ใณะกรรมการตรทปสธผโด้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ตามทฟ่โด้รัผธนยมัตพปากใณะกรรมการผรพษัทฯ
ใณะกรรมการตรทปสธผโด้เสนธต่ธใณะกรรมการผรพษัท ฯ ญห้แต่นตัน้ ผรพษัท สานักนาน ธฟทาฬ ปากัด เฝ็น
ฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ สาหรัผรธผผัญชฟสนพ้ สยด 31 ธันทาใม 2560 ซภ่นการแต่นตัน้ ฯร ้สธผผัญชฟและใ่าสธผผัญชฟำภ้นธฬร ่
กัผการธนยมัตพำธนฯร ้ถมธหย้นญนการฝระชย มสามัญฝระปาฝฟ ทฟ่ปะมฟำภน้ ญนทันทฟ่ 25 เมษาฬน 2560

อลตารทปฌท ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ
ฝระธานใณะกรรมการตรทปสธผ

ราฬนานำธนฯร ส้ ธผผัญชฟรผั ธนยญาต
เสนธต่ธฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน)
ใทามเหฎน
ำ้าอเป้าโด้ตรทปสธผนผการเนพนรทมำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน) และผรพษัทฬ่ธฬ (กลย่ม
ผรพษัท) ซภ่ นฝระกธผด้ทฬนผแสดนฐานะการเนพนรทม ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 นผกาโรำาดทยนเผฎดเสรฎปรทมนผแสดน
การเฝลฟ่ฬนแฝลนส่ทนำธนเป้าำธนรทมและนผกระแสเนพนสดรทมสาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันเดฟฬทกัน และหมาฬเหตยฝระกธผนผ
การเนพ น รทมรทมถภน หมาฬเหตย สรย ฝ นฌฬผาฬการผัญ ชฟ ท่ฟส าใัญ และโด้ ต รทปสธผนผการเนพน เาอาะกพ ป การำธนผรพ ษั ท
หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน)ด้ทฬเช่ นกัน
ำ้าอเป้าเหฎนท่านผการเนพนำ้านต้นนฟแ้ สดนฐานะการเนพน ณ ทันทฟ่ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฯลการดาเนพนนาน
และกระแสเนพนสดสาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันเดฟฬทกันำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน)และผรพษัทฬ่ธฬ และ
เาอาะำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน) ฌดฬถรกต้ธนตามทฟ่ใทรญนสาระสาใัญตามมาตรฐานการ
ราฬนานทานการเนพน
เกณฑ์ญนการแสดนใทามเหฎน
ำ้าอเป้าโด้ฝฏพผัตพนานตรทปสธผตามมาตรฐานการสธผผัญชฟ ใทามรัผฯพดชธผำธนำ้าอเป้าโด้กล่าทโท้ ญนส่ทนำธน
ใทามรัผฯพดชธผำธนฯร ้สธผผัญชฟต่ธการตรทปสธผนผการเนพนญนราฬนานำธนำ้าอเป้า ำ้าอเป้ามฟใทามเฝ็นธพสระปากกลย่ม
ผรพษัทตามำ้ธกาหนดปรรฬาผรรณำธนฯร ้ฝระกธผทพชาชฟอผัญชฟท่ฟกาหนดฌดฬสภาทพชาชฟอผัญชฟ ญนอระผรมราชร ฝถัมภ์ ญน
ส่ทนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการตรทปสธผนผการเนพน และำ้าอเป้าโด้ฝฏพผัตพตามใทามรัผฯพดชธผด้านปรรฬาผรรณธม่นๆ ซภ่ นเฝ็นโฝ
ตามำ้ธกาหนดเหล่านฟ้ ำ้าอเป้าเชม่ธท่าหลักฐานการสธผผัญชฟท่ำฟ ้าอเป้าโด้รัผเอฟฬนอธและเหมาะสมเอม่ธญช้ เฝ็นเกณฑ์ญนการ
แสดนใทามเหฎนำธนำ้าอเป้า
เรม่ธนสาใัญญนการตรทปสธผ
เรม่ธนสาใัญญนการตรทปสธผใมธเรม่ธนต่านๆ ทฟ่มฟนัฬสาใัญทฟ่สยดตามดยลฬอพนพปเฬฟ่ฬนฯร ้ฝระกธผทพชาชฟอำธนำ้าอเป้า
ญนการตรทปสธผนผการเนพนสาหรัผนทดฝั ปปย ผัน ำ้าอเป้าโด้นาเรม่ธนเหล่านฟ้มาอพปารณาญนผรพผทำธนการตรทปสธผนผ
การเนพนฌดฬรทมและญนการแสดนใทามเหฎนำธนำ้าอเป้า ทัน้ นฟ้ ำ้าอเป้าโม่โด้แสดนใทามเหฎนแฬกต่านหากสาหรัผเรม่ธนเหล่านฟ้
ำ้าอเป้า โด้ฝ ฏพผัตพ นานตามใทามรั ผฯพด ชธผทฟ่โด้ กล่า ทโท้ญนส่ทนำธน ใทามรัผ ฯพด ชธผำธนฯร ้สธผผัญ ชฟ ต่ธ การ
ตรทปสธผนผการเนพน ญนราฬนานำธนำ้าอเป้า ซภ่ นโด้รทมใทามรัผฯพดชธผทฟ่เกฟ่ฬทกัผเรม่ธนเหล่านฟด้ ้ทฬ การฝฏพผัตพนานำธน
ำ้าอเป้าโด้รทมทพธฟการตรทปสธผทฟ่ธธกแผผมาเอม่ธตธผสนธนต่ธการฝระเมพนใทามเสฟ่ฬนปากการแสดนำ้ธมร ลทฟ่ำัดต่ธ
ำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระสาใัญญนนผการเนพน ฯลำธนทพธฟการตรทปสธผำธนำ้าอเป้า ซภ่ นโด้รทมทพธฟการตรทปสธผสาหรัผ
เรม่ธนเหล่านฟด้ ้ทฬ โด้ญช้ เฝ็นเกณฑ์ญนการแสดนใทามเหฎนำธนำ้าอเป้าต่ธนผการเนพนฌดฬรทม
เรม่ธนสาใัญญนการตรทปสธผอร้ธมทพธฟการตรทปสธผสาหรัผแต่ละเรม่ธนมฟดันต่ธโฝนฟ้

การรัผรร้ราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์
ราฬโด้หลักำธนกลย่มผรพษัทฝระกธผด้ทฬราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธ
ซม้ธหลักทรัอฬ์ปานทนรทม 1,521 ล้านผาท ใพดเฝ็นธัตราร้ธฬละ 82 ำธนราฬโด้รทมฌดฬผรพษัทฯ ใพดใ่านาฬหน้าปากการ
ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์เฝ็นธัตราร้ธฬละปากฝรพมาณการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ซภ่ นธัตราใ่านาฬหน้าเฝ็นธัตราทฟ่ต่ธรธนธฬ่านเสรฟ
และมฟฌใรนสร้านธัตราเฝ็นแผผำัน้ ผันโด และดธกเผฟ้ฬเนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์เฝ็นธัตราในทฟ่ ฌดฬมฟการฝรัผธัตรา
ดธกเผฟ้ฬตามสภาทะตลาดและการแำ่นำัน เนม่ธนปากำนาดและฝรพมาณำธนราฬการและปานทนลรกใ้ามฟปานทนมากและ
ธัตราใ่านาฬหน้าทฟ่ใพดกัผลรกใ้าำภน้ ธฬร ่กัผหลาฬฝั ปปัฬ ธฟกทัน้ การผันทภกรัผรร้ราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
และดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ธาถัฬการฝระมทลฯลฌดฬระผผเทใฌนฌลฬฟและสารสนเทถเฝ็นหลัก ำ้าอเป้าปภนญห้
ใทามสาใัญกัผการตรทปสธผท่าราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และผัญชฟ ดธกเผฟ้ฬเนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธ
หลักทรัอฬ์โด้รัผรร้ด้ทฬมร ลใ่าทฟ่ถรกต้ธนตามทฟ่เกพดำภน้ ปรพน
ำ้าอเป้าโด้ฝระเมพนและสย่มทดสธผการใทผใยมภาฬญนำธนผรพษัทฯ ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการผันทภกรัผรร้ราฬโด้ใ่านาฬหน้า
ปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ การใทผใยมภาฬญนระผผเทใฌนฌลฬฟและสารสนเทถทฟ่
เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการใานทณราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และราฬโด้ดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์
และสย่ม ทดสธผธัตราใ่ านาฬหน้า ธัตราดธกเผฟ้ฬ การใานทณและการผั นทภกราฬการผัญชฟ นธกปากนฟ้ ำ้าอเป้าโด้
ทพเใราะห์เฝรฟฬผเทฟฬผำ้ธมร ลผัญชฟราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์
และสย่มทดสธผราฬการฝรัผฝรย นผัญชฟท่สฟ าใัญทฟ่ทาฯ่านญผสาใัญทัท่ โฝ
ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญำธนลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์
ตามทฟ่กล่าทโท้ญนหมาฬเหตยฝระกธผนผการเนพนำ้ธทฟ่ 9 ผรพษัทฯ ตัน้ ใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญ ฌดฬอพปารณาปาก
สถานะำธนลรกหนฟแ้ ต่ละราฬ ใทามเสฟ่ฬนญนการเรฟฬกชําระ และมร ลใ่าำธนหลักทรัอฬ์ท่ฟญช้ ใา้ ฝระกัน ทัน้ นฟญ้ นการทาธย รกรรม
ซม้ ธ ำาฬหลั ก ทรั อ ฬ์ แ ละการญห้ กร้ ฬม ม เอม่ ธ ซม้ ธ หลั ก ทรั อ ฬ์ ผรพ ษั ท ฯ มฟ น ฌฬผาฬญห้ ลร ก ใ้ า ทานหลั ก ฝระกั น ฌดฬมร ล ใ่ า ำธน
หลักฝระกันทฟ่ทานำภน้ ธฬร ่กัผฝระเภทธย รกรรม ฝระเภทหลักทรัอฬ์ ทนเนพนำธนการทาธย รกรรม เฝ็นต้น การฝระมาณการใ่า
เฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญำธนลรกหนฟ้ธยรกพปหลักทรัอฬ์มฟใทามสาใัญเนม่ธนปากผรพษัท ฯ มฟลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์ปานทนมาก
ราฬและมฟฬธดในใ้านเฝ็นปานทนเนพนทฟ่ เฝ็นสาระสาใัญต่ธนผการเนพน (ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ลรกหนฟ้ธยรกพ ป
หลักทรัอฬ์มฟปานทน 4,514ล้านผาท ใพดเฝ็นธัตราร้ธฬละ 69 ำธนฬธดสพนทรัอฬ์รทมำธนกลย่มผรพษัท ) ำ้าอเป้าปภนญห้
ใทามสาใัญกัผการตรทปสธผใทามเอฟฬนอธำธนใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผลรกหนฟด้ ันกล่าท
ำ้าอเป้าโด้ตรทปสธผใทามเอฟฬนอธำธนฝระมาณการใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญฌดฬ
• ฝระเมพนและสย่มทดสธผการใทผใยมภาฬญนำธนผรพษัท ฯ ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผสถานะในใ้านำธนลรกหนฟ้ การใานทณ
มร ลใ่าหลักฝระกัน การใานทณใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญและการผันทภกผัญชฟ ใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญ และฝระเมพนทพธฟการ
อพปารณาและใานทณใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญเฝรฟฬผเทฟฬผนฌฬผาฬำธนผรพษัทฯ กัผหลักเกณฑ์ำธนหน่ทฬนานกากัผและสย่ม
ทดสธผการใทผใยมภาฬญนญนระผผเทใฌนฌลฬฟและสารสนเทถทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการใานทณมร ลใ่าหลักฝระกันและการฝรัผ
มร ลใ่าฬย ตพธรรมหลักฝระกัน
• ตรทปสธผใทามเอฟฬนอธำธนใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ ณ ทันสพน้ รธผระฬะเทลาผัญชฟ ฌดฬการสย่มทดสธผำ้ธมร ลทฟ่
นามาญช้ ญนการใานทณใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ สถานะในใ้านำธนลรกหนฟ้ มร ลใ่าหลักฝระกันการรัผชําระเนพนภาฬหลันทันสพน้
รธผระฬะเทลาผัญชฟการปัดชัน้ และการใานทณใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ

ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าำธนเนพนลนทยน
ผรพษัทฯ มฟเนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าทฟ่แสดนญนราใาทยนปานทน 438 ล้านผาท ซภ่ นผรพษัทฯ
ต้ธนอพปารณาใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า ฌดฬฯร ้ผรพหารปาเฝ็นต้ธนญช้ ดยลฬอพนพปธฬ่านสรนญนการอพปารณาญช้ ทพธฟการฝระเมพนมร ลใ่า
ฬย ตพธรรมและำ้ธสมมตพผานฝระการทฟ่ต้ธนญช้ ญนการฝระเมพนมร ลใ่าฬย ตพธรรม ธาทพ ธัตราใพดลด ธัตราการเตพผฌตและฝระมาณ
การราฬโด้ญนธนาใต เฝ็นต้น การฝระเมพนมร ลใ่าฬย ตพธรรมดันกล่าทเกฟ่ฬทำ้ธนกัผการใาดการณ์กระแสเนพนสดทฟ่แต่ละกพปการ
ปะโด้รัผ ดันนัน้ ำ้าอเป้าปภนญห้ใทามสาใัญต่ธใทามเอฟฬนอธำธนใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าเนพนลนทยน
ำ้าอเป้าโด้ฝระเมพนแผผปาลธนทานการเนพนทฟ่ะ่าฬผรพหารำธนผรพษัทฯ เลมธกญช้ และสย่มทดสธผำ้ธสมมตพท่ฟสาใัญทฟ่ญช้
ญนการฝระเมพนมร ลใ่าฬย ตพธรรมฌดฬการเฝรฟฬผเทฟฬผธัตราใพดลดทฟ่ญช้ กัผำ้ธมร ลธย ตสาหกรรม และโด้ทพเใราะห์เฝรฟฬผเทฟฬผ
ฝระมาณการกระแสเนพนสดกัผำ้ธมร ลฯลการดาเนพนนานทฟ่เกพดำภ้นปรพนและแนทฌน้มธย ตสาหกรรมและสย่มทดสธผการใานทณ
มร ลใ่าฬย ตพธรรม
ำ้ธมร ลธม่น
ฯร ้ผรพหารเฝ็นฯร ้รัผฯพดชธผต่ธำ้ธมร ลธม่น ซภ่นรทมถภนำ้ธมร ลทฟ่รทมธฬร ่ญนราฬนานฝระปาฝฟ ำธนกลย่มผรพษัท (แต่โม่รทมถภน
นผการเนพนและราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟท่แฟ สดนธฬร ่ญนราฬนานนัน้ ) ซภ่ นใาดท่าปะถรกปัดเตรฟฬมญห้กัผำ้าอเป้าภาฬหลันทันทฟ่ญน
ราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟนฟ้
ใทามเหฎนำธนำ้าอเป้าต่ธนผการเนพนโม่ใรธผใลยมถภนำ้ธมร ลธม่นและำ้าอเป้าโม่โด้ญห้ำ้ธสรย ฝญนลักษณะการญห้ใทาม
เชม่ธมัน่ ญนรรฝแผผญดๆต่ธำ้ธมร ลธม่นนัน้
ใทามรัผฯพดชธผำธนำ้าอเป้าทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการตรทปสธผนผการเนพนใมธ การธ่านและอพปารณาท่าำ้ธมร ลธม่นนัน้
มฟใทามำัดแฬ้นทฟ่มฟสาระสาใัญกัผนผการเนพนหรมธกัผใทามรร้ทฟ่โด้รัผปากการตรทปสธผำธนำ้าอเป้าหรมธโม่ หรมธฝรากฏท่า
ำ้ธมร ลธม่นแสดนำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระสาใัญหรมธโม่
เมม่ธำ้าอเป้าโด้ธ่านราฬนานฝระปาฝฟ ำธนกลย่มผรพษัทตามทฟ่กล่าทำ้านต้นแล้ท และหากสรย ฝโด้ท่ามฟการแสดนำ้ธมร ลทฟ่
ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระสาใัญ ำ้าอเป้าปะสม่ธสารเรม่ธนดันกล่าทญห้ฯร้มฟหน้าทฟ่ญนการกากัผดรแลทราผเอม่ธญห้มฟการ
ดาเนพนการแก้โำทฟ่เหมาะสมต่ธโฝ
ใทามรัผฯพดชธผำธนฯร ้ผรพหารและฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการกากัผดรแลต่ธนผการเนพน
ฯร ้ผรพหารมฟหน้าทฟ่รัผฯพดชธผญนการปัดทาและนาเสนธนผการเนพนเหล่านฟฌ้ ดฬถรกต้ธนตามทฟ่ใทรตามมาตรฐานการ
ราฬนานทานการเนพน และรัผฯพดชธผเกฟ่ฬทกัผการใทผใยมภาฬญนทฟ่ฯร้ผรพหารอพปารณาท่าปาเฝ็นเอม่ธญห้สามารถปัดทานผ
การเนพนทฟ่ฝราถปากการแสดนำ้ธมร ลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระสาใัญโม่ท่าปะเกพดปากการทยปรพตหรมธำ้ธฯพดอลาด
ญนการปัดทานผการเนพน ฯร ้ผรพหารรัผฯพดชธผญนการฝระเมพนใทามสามารถำธนกลย่มผรพษัทญนการดาเนพนนานต่ธเนม่ธน
การเฝพ ดเฯฬเรม่ธนทฟ่เกฟ่ฬทกัผการดาเนพนนานต่ธเนม่ธนญนกรณฟท่ฟมฟเรม่ธนดันกล่าท และการญช้ เกณฑ์การผัญชฟสาหรัผกพปการทฟ่
ดาเนพนนานต่ธเนม่ธนเท้นแต่ฯร้ผรพหารมฟใทามตัน้ ญปทฟ่ปะเลพกกลย่มผรพษัทหรมธหฬย ดดาเนพนนานหรมธโม่สามารถดาเนพนนานต่ธเนม่ธน
ธฟกต่ธโฝโด้
ฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการกากัผดรแลมฟหน้าทฟ่ญนการสธดส่ธนดรแลกระผทนการญนการปัดทาราฬนานทานการเนพนำธนกลย่ม
ผรพษัท

ใทามรัผฯพดชธผำธนฯร ้สธผผัญชฟต่ธการตรทปสธผนผการเนพน
การตรทปสธผำธนำ้ าอเป้ ามฟ ทั ตถย ฝ ระสนใ์ เ อม่ ธ ญห้ โ ด้ ใ ทามเชม่ ธ มั่น ธฬ่ า นสมเหตย ส มฯลท่ า นผการเนพ น ฌดฬรทม
ฝราถปากการแสดนำ้ธมร ลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระสาใัญหรมธโม่ โม่ท่าปะเกพดปากการทยปรพตหรมธำ้ธฯพดอลาด และ
เสนธราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟซ่ภ นรทมใทามเหฎนำธนำ้าอเป้าธฬร ่ด้ทฬ ใทามเชม่ ธมัน่ ธฬ่านสมเหตยสมฯลใมธใทามเชม่ ธมัน่ ญน
ระดัผสรนแต่โม่โด้เฝ็นการรัผฝระกันท่าการฝฏพผัตพนานตรทปสธผตามมาตรฐานการสธผผัญชฟปะสามารถตรทปอผำ้ธมร ลทฟ่
ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระสาใัญทฟ่มฟธฬร ่โด้เสมธโฝ ำ้ธมร ลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธาปเกพดปากการทยปรพตหรมธำ้ธฯพดอลาด
และถมธท่ามฟสาระสาใัญเมม่ธใาดการณ์ธฬ่านสมเหตยสมฯลโด้ท่าราฬการทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนแต่ละราฬการหรมธทยกราฬการ
รทมกันปะมฟฯลต่ธการตัดสพนญปทานเถรษฐกพปำธนฯร ้ญช้ นผการเนพนปากการญช้ นผการเนพนเหล่านฟ้
ญนการตรทปสธผำธนำ้าอเป้าตามมาตรฐานการสธผผัญชฟ ำ้าอเป้าญช้ ดยลฬอพนพปและการสันเกตและสนสัฬเฬฟ่ฬนฯร ้
ฝระกธผทพชาชฟอตลธดการตรทปสธผ และำ้าอเป้าโด้ฝฏพผัตพนานดันต่ธโฝนฟด้ ้ทฬ
• ระผย และฝระเมพนใทามเสฟ่ฬนทฟ่ธาปมฟการแสดนำ้ธมร ลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระสาใัญญนนผการเนพน โม่ท่าปะ
เกพดปากการทยปรพตหรมธำ้ธฯพดอลาด ธธกแผผและฝฏพผัตพนานตามทพธฟการตรทปสธผเอม่ธตธผสนธนต่ธใทามเสฟ่ฬนเหล่านัน้
และโด้หลักฐานการสธผผัญชฟ ท่ฟเอฟฬนอธและเหมาะสมเอม่ธเฝ็นเกณฑ์ญนการแสดนใทามเหฎนำธนำ้าอเป้า ใทามเสฟ่ฬนทฟ่โม่
อผำ้ธมร ลทฟ่ำัดต่ธำ้ธเทฎปปรพนธันเฝ็นสาระสาใัญซภ่ นเฝ็นฯลมาปากการทยปรพตปะสรนกท่าใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดปากำ้ธฯพดอลาด
เนม่ธนปากการทยปรพตธาปเกฟ่ฬทกัผการสมรร้ร่ทมใพด การฝลธมแฝลนเธกสารหลักฐาน การตัน้ ญปละเท้นการแสดนำ้ธมร ล การ
แสดนำ้ธมร ลทฟ่โม่ตรนตามำ้ธเทฎปปรพนหรมธการแทรกแซนการใทผใยมภาฬญน
• ทาใทามเำ้าญปเกฟ่ฬทกัผระผผการใทผใยมภาฬญนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการตรทปสธผ เอม่ธธธกแผผทพธฟการตรทปสธผญห้
เหมาะสมกัผสถานการณ์ แต่โม่ญช่ เอม่ธทั ตถยฝระสนใ์ญนการแสดนใทามเหฎนต่ธใทามมฟฝระสพทธพฯลำธนการใทผใยมภาฬญน
ำธนกลย่มผรพษัท
• ฝระเมพนใทามเหมาะสมำธนนฌฬผาฬการผัญชฟท่ฯ
ฟ ร ้ผรพหารญช้ และใทามสมเหตยสมฯลำธนฝระมาณการทานผัญชฟและ
การเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนทฟ่ฯร้ผรพหารปัดทา
• สรย ฝเกฟ่ฬทกัผใทามเหมาะสมำธนการญช้ เกณฑ์การผัญชฟสาหรัผกพปการทฟ่ดาเนพนนานต่ธเนม่ธนำธนฯร ้ผรพหารและสรย ฝ
ปากหลักฐานการสธผผัญชฟ ท่ฟโด้รัผท่ามฟใทามโม่แน่นธนทฟ่มฟสาระสาใัญทฟ่เกฟ่ฬทกัผเหตยการณ์หรมธสถานการณ์ท่ฟธาปเฝ็น
เหตยญห้เกพดำ้ธสนสัฬธฬ่านมฟนัฬสาใัญต่ธใทามสามารถำธนกลย่มผรพษัทญนการดาเนพนนานต่ธเนม่ธนหรมธโม่ หากำ้าอเป้าโด้ำ้ธ
สรย ฝท่ามฟใทามโม่แน่นธนทฟ่มฟสาระสาใัญ ำ้าอเป้าปะต้ธนญห้ำ้ธสันเกตโท้ญนราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟ ำธนำ้าอเป้าถภนการ
เฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนญนนผการเนพน หรมธหากเหฎนท่าการเฝพ ดเฯฬดันกล่าทโม่เอฟฬนอธ ำ้าอเป้าปะแสดนใทามเหฎนทฟ่
เฝลฟ่ฬนแฝลนโฝ ำ้ธสรย ฝำธนำ้าอเป้าำภ้นธฬร ่กัผหลักฐานการสธผผัญชฟท่ฟโด้รัผปนถภนทันทฟ่ญนราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟ ำธน
ำ้าอเป้า ธฬ่านโรกฎตาม เหตยการณ์หรมธสถานการณ์ญนธนาใตธาปเฝ็นเหตยญห้กลย่มผรพษัทต้ธนหฬย ดการดาเนพนนานต่ธเนม่ธนโด้
• ฝระเมพ น การน าเสนธ ฌใรนสร้ า นและเนม้ธ หาำธนนผการเนพ น ฌดฬรทม รทมถภ น การเฝพ ดเฯฬำ้ ธ มร ล ทฟ่ เ กฟ่ ฬ ทำ้ ธ น
ตลธดปนฝระเมพนท่านผการเนพนแสดนราฬการและเหตยการณ์ท่เฟ กพดำภน้ ฌดฬถรกต้ธนตามทฟ่ใทรหรมธโม่
• รทผรทมเธกสารหลักฐานการสธผผัญชฟท่ฟเหมาะสมธฬ่านเอฟฬนอธเกฟ่ฬทกัผำ้ธมร ลทานการเนพนำธนกพปการหรมธ
ำธนกพปกรรมทานธย รกพปภาฬญนกลย่มผรพษัทเอม่ธแสดนใทามเหฎนต่ธนผการเนพนรทม ำ้าอเป้ารัผฯพดชธผต่ธการกาหนด
แนททาน การใทผใย ม ดร แ ล และการฝฏพ ผั ตพ น านตรทปสธผกลย่ ม ผรพ ษัท ำ้ า อเป้ า เฝ็ น ฯร ้ รัผ ฯพ ด ชธผแต่ เ อฟ ฬ นฯร ้ เ ดฟ ฬ ทต่ ธ
ใทามเหฎนำธนำ้าอเป้า

ำ้าอเป้าโด้สม่ธสารกัผฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการกากัผดรแลเกฟ่ฬทกัผำธผเำตและช่ ทนเทลาำธนการตรทปสธผตามทฟ่โด้ทานแฯน
โท้ ฝระเดฎนทฟ่มฟนัฬสาใัญทฟ่อผปากการตรทปสธผรทมถภนำ้ธผกอร่ธนทฟ่มฟนัฬสาใัญญนระผผการใทผใยมภาฬญนซภ่ นำ้าอเป้า
โด้อผญนระหท่านการตรทปสธผำธนำ้าอเป้า
ำ้าอเป้าโด้ญห้ใารัผรธนแก่ฯร้มฟหน้าทฟ่ญนการกากัผดรแลท่าำ้าอเป้าโด้ฝฏพผัตพตามำ้ธกาหนดปรรฬาผรรณทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
กัผใทามเฝ็นธพสระและโด้สม่ธสารกัผฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการกากัผดรแลเกฟ่ฬทกัผใทามสัมอันธ์ทัน้ หมดตลธดปนเรม่ธนธม่นซภ่ นำ้าอเป้า
เชม่ ธท่ามฟเหตยฯลทฟ่ผยใใลภาฬนธกธาปอพปารณาท่ากระทผต่ธใทามเฝ็นธพสระำธนำ้าอเป้าและมาตรการทฟ่ำ้าอเป้าญช้ เอม่ธ
ฝ้ ธนกันโม่ญห้ำ้าอเป้าำาดใทามเฝ็นธพสระ
ปากเรม่ธนทัน้ หลาฬทฟ่สม่ธสารกัผฯร ้มฟหน้าทฟ่ญนการกากัผดรแล ำ้าอเป้าโด้อพปารณาเรม่ธนต่าน ๆ ทฟ่มฟนัฬสาใัญทฟ่สยดญน
การตรทปสธผนผการเนพนญนนทดฝั ปปย ผันและกาหนดเฝ็นเรม่ธนสาใัญญนการตรทปสธผ ำ้าอเป้าโด้ธธพผาฬเรม่ธนเหล่านฟโ้ ท้ญน
ราฬนานำธนฯร ้สธผผัญชฟ เท้นแต่กฎหมาฬหรมธำ้ธผันใัผห้ามโม่ญห้เฝพ ดเฯฬเรม่ธนดันกล่าทต่ธสาธารณะ หรมธญนสถานการณ์
ทฟ่ฬากทฟ่ปะเกพดำภ้น ำ้าอเป้าอพปารณาท่าโม่ใทรสม่ธสารเรม่ธนดันกล่าทญนราฬนานำธนำ้าอเป้าเอราะการกระทาดันกล่าท
สามารถใาดการณ์โด้ธฬ่านสมเหตยสมฯลท่าปะมฟฯลกระทผญนทานลผมากกท่าฯลฝระฌฬชน์ท่ฟฯร้มฟส่ทนโด้เสฟฬสาธารณะปะโด้
ปากการสม่ธสารดันกล่าท
ฯร ้สธผผัญชฟท่รฟ ัผฯพดชธผนานสธผผัญชฟและการนาเสนธราฬนานาผัผนฟใ้ มธ รัชดา ฬนสทัสดพ์ทาณพชฬ์

รัชดา ฬนสทัสดพ์ทาณพชฬ์
ฯร ้สธผผัญชฟรัผธนยญาต เลำทะเผฟฬน 4951
ผรพษัท สานักนาน ธฟทาฬ ปากัด
กรย นเทอฯ : 21 กยมภาอันธ์ 2560

ผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นนั เซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน) และผรพษัทฬ่ธฬ
หมาฬเหตยฝระกธผนผการเนพน
สาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558
1.

ำ้ธมร ลผรพษัทฯ
ผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน) (“ผรพษัทฯ ”) ปัดตัน้ ำภน้ เฝ็นผรพษัทมหาชนปากัด ตามกฎหมาฬ
โทฬ และมฟภรมพลาเนาญนฝระเทถโทฬ ฌดฬ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ำธนผรพษัทฯ โด้แก่
ผรพษัท ฮพ นันซ่ า ปากัด (มหาชน) และธนาใารโธซฟผฟซฟ (โทฬ) ปากัด (มหาชน) ซภ่ นถมธหย้นญนผรพษัทฯ ญน ธัตราร้ธฬละ
29.29 และร้ธฬละ 22.29 ำธนทยนธธกปาหน่าฬและชําระแล้ทำธนผรพษัทฯ ผรพษัทฯ มฟท่ฟธฬร ่ ตามทฟ่ปดทะเผฟฬนและ
สานักนานญหญ่ตัน้ ธฬร ่เลำทฟ่ 999/9 ธาใาร ดพ ธธฮฮพ ถเถส แธท เซน็ ทรัลเทพลด์ ชัน้ 18 และ 25 ถนนอระราม 1
แำทนฝทยมทัน เำตฝทยมทัน กรย นเทอมหานใร
ผรพษัทฯ ฝระกธผกพปการญนฝระเทถโทฬฌดฬโด้รัผธนยญาตญห้ฝระกธผธย รกพปดันนฟ้
1. การเฝ็นนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
2. การใ้าหลักทรัอฬ์
3. การเฝ็นทฟ่ฝรภกษาการลนทยน
4. การปัดปาหน่าฬหลักทรัอฬ์
5. การเฝ็นทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน
6. การเฝ็นตัทแทนซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
7. การฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ มฟสาำาปานทน 34 สาำา และ 35 สาำา ตามลาดัผ

2.

เกณฑ์ญนการปัดทานผการเนพน

2.1

เกณฑ์ญนการปัดทานผการเนพน
นผการเนพนนฟ้ปัดทาำภ้นตามมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่กาหนดญนอระราชผัญญัตพทพชาชฟ อผัญชฟ อ.ถ.
2547 ฝระกธผกัผฝระกาถำธนส านั กนานใณะกรรมการกากัผหลั กทรัอฬ์และตลาดหลั กทรัอฬ์ และการแสดน
ราฬการญนนผการเนพนนฟโ้ ด้ทาำภ้นเอม่ธญห้เฝ็นโฝตามฝระกาถำธนสานักนานใณะกรรมการกากัผหลักทรัอฬ์และตลาด
หลักทรัอฬ์ทฟ่ สธ/ำ/น. 53/2553 เรม่ธน แผผนผการเนพนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ลนทันทฟ่ 15 ธันทาใม 2553
นผการเนพนนฟโ้ ด้ปัดทาำภน้ ฌดฬญช้ เกณฑ์ราใาทยนเดพมเท้นแต่ปะโด้เฝพ ดเฯฬเฝ็นธฬ่านธม่นญนหมาฬเหตยฝระกธผนผการเนพนำ้ธ
ทฟ่ 4 เรม่ธน สรย ฝนฌฬผาฬการผัญชฟท่สฟ าใัญ
นผการเนพนาผัผภาษาโทฬเฝ็นนผการเนพนาผัผทฟ่ผรพษัทฯ ญช้ เฝ็นทานการตามกฎหมาฬ นผการเนพนาผัผภาษาธันกฤษ
แฝลมาปากนผการเนพนาผัผภาษาโทฬนฟ้

2.2 เกณฑ์ญนการปัดทานผการเนพนรทม
(ก)

นผการเนพนรทมนฟโ้ ด้ปัดทาำภน้ ฌดฬรทมนผการเนพนำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน) และผรพษัท
ฬ่ธฬ ดันต่ธโฝนฟ้

ชม่ธผรพษัท

ลักษณะธย รกพป

ปัดตัน้ ำภน้
ญนฝระเทถ

ผรพษัท หลักทรัอฬ์ท่ฝฟ รภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส
ธพนเตธร์เนชัน่ แนล ปากัด

ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน

โทฬ

ธัตราร้ธฬละำธนการถมธหย้น
31 ธันทาใม 31 ธันทาใม
2559
2558
ร้ธฬละ
ร้ธฬละ
96.25
96.25

(ำ)

ผรพษัทฯ ปะถมธท่ามฟการใทผใยมกพปการทฟ่เำ้าโฝลนทยนหรมธผรพษัทฬ่ธฬโด้ หากผรพษัทฯ มฟสพทธพโด้รัผหรมธมฟส่ทนโด้เสฟฬ
ญนฯลตธผแทนำธนกพป การทฟ่เำ้าโฝลนทยน และสามารถญช้ ธานาปญนการสั่นการกพปกรรมทฟ่ส่นฯลกระทผธฬ่านมฟ
นัฬสาใัญต่ธปานทนเนพนฯลตธผแทนนัน้ โด้

(ใ)

ผรพษัทฯ นานผการเนพนำธนผรพษัทฬ่ธฬมารทมญนการปัดทานผการเนพนรทมตัน้ แต่ทันทฟ่ผรพษัทฯ มฟธานาปญนการ
ใทผใยมผรพษัทฬ่ธฬปนถภนทันทฟ่ผรพษัทฯ สพน้ สยดการใทผใยมผรพษัทฬ่ธฬนัน้

(น)

นผการเนพนำธนผรพษัทฬ่ธฬโด้ปัดทาำภน้ ฌดฬญช้ นฌฬผาฬการผัญชฟท่สฟ าใัญเช่ นเดฟฬทกันกัผำธนผรพษัทฯ

(ป)

ฬธดในใ้านระหท่านผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ ราฬการใ้าระหท่านกันทฟ่มฟสาระสาใัญโด้ถรกตัดธธกปาก นผการเนพน
รทมนฟแ้ ล้ท

(า)

ส่ทนโด้เสฟฬทฟ่โม่มฟธานาปใทผใยม ใมธ ปานทนกาโรหรมธำาดทยนและสพนทรัอฬ์สยทธพำธนผรพษัทฬ่ธฬส่ทนทฟ่โม่โด้เฝ็นำธน
ผรพษัทฯ และแสดนเฝ็นราฬการแฬกต่านหากญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยนรทมและส่ทนำธนเป้าำธนญนนผแสดน
ฐานะการเนพนรทม

(ช)

สพนทรัอฬ์สยทธพำธนผรพษัทร่ทมซภ่ นปัดตัน้ ญนต่านฝระเทถแฝลนใ่าเฝ็นเนพนผาทฌดฬญช้ ธัตราแลกเฝลฟ่ฬน ณ ทันสพน้ รธผ
ระฬะเทลาราฬนาน กาโรหรมธำาดทยนำธนผรพษัทร่ทมแฝลนใ่าเฝ็นเนพนผาทฌดฬญช้ ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนถัทเาลฟ่ฬราฬเดมธน
ทัน้ นฟ้ ฯลต่านปากการแฝลนใ่ารัผรร้ญนราฬการ “ฯลต่านปากการแฝลนใ่า นผการเนพนทฟ่เฝ็นเนพนตราต่านฝระเทถ” ฌดฬ
แสดนเฝ็นส่ทนหนภ่นำธนธนใ์ฝระกธผธม่นำธนส่ทนำธนเป้าำธนญนนผแสดนฐานะการเนพน

2.3

นผการเนพนเาอาะกพปการ
ผรพษัทฯ ปัดทานผการเนพนเาอาะกพปการฌดฬแสดนเนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม และการร่ทมใ้าตามทพธฟราใาทยน

3.
3.1

มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนญหม่
มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่เรพม่ มฟฯลผันใัผญช้ ญนฝฟ ฝั ปปย ผัน
ญนระหท่านฝฟ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬโด้นามาตรฐานการราฬนานทานการเนพนาผัผฝรัผฝรย น (ฝรัผฝรย น 2558) และ
าผัผญหม่รทมถภนแนทฝฏพผัตพทานผัญชฟ ทฟ่ธธกฌดฬสภาทพชาชฟ อผัญชฟ ซภ่ นมฟฯลผันใัผญช้ สาหรัผรธผระฬะเทลาผัญชฟ ท่ฟ
เรพม่ ญนหรมธหลันทันทฟ่ 1 มกราใม 2559 มาถมธฝฏพผัตพ มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนดันกล่าทโด้รัผการฝรัผฝรย น
หรมธปัดญห้มฟำนภ้ เอม่ธญห้มฟเนมธ้ หาเท่าเทฟฬมกัผมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนระหท่านฝระเทถ ฌดฬส่ทนญหญ่เฝ็นการ
ฝรัผฝรย นถ้ ธฬใาและใาถัอท์ การตฟใทามและการญห้แนทฝฏพผัตพทานการผัญชฟ กัผ ฯร ้ญช้ มาตรฐาน ทัน้ นฟ้ การน า
มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนดันกล่าทมาถมธฝฏพผัตพนฟโ้ ม่มฟฯลกระทผธฬ่านเฝ็นสาระสาใัญต่ธนผการเนพนำธน
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ

3.2

มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่ปะมฟฯลผันใัผญช้ ญนธนาใต
ญนระหท่านฝฟ ฝั ปปย ผัน สภาทพชาชฟอผัญชฟโด้ฝระกาถญช้ มาตรฐานการราฬนานทานการเนพนและการตฟใทามมาตรฐาน
การราฬนานทานการเนพนาผัผฝรัผฝรย น (ฝรัผฝรย น 2559) รทมถภนแนทฝฏพผัตพทานผัญชฟาผัผญหม่ปานทนหลาฬาผัผ
ซภ่นมฟฯลผันใัผญช้ สาหรัผนผการเนพนทฟ่มฟรธผระฬะเทลาผัญชฟท่ฟเรพม่ ญนหรมธหลันทันทฟ่ 1 มกราใม 2560 มาตรฐานการ
ราฬนานทานการเนพนดันกล่าทโด้รัผการฝรัผฝรย นหรมธปัดญห้มฟำภ้นเอม่ธญห้มฟเนมธ้ หาเท่าเทฟฬมกัผมาตรฐานการราฬนาน
ทานการเนพนระหท่านฝระเทถ ฌดฬส่ทนญหญ่เฝ็นการฝรัผฝรย นถ้ธฬใาและใาถัอท์ การตฟใทามและการญห้แนทฝฏพผัตพ
ทานการผัญชฟกัผฯร ้ญช้ มาตรฐาน ทัน้ นฟ้ ะ่ าฬผรพหารำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬเชม่ ธท่ามาตรฐานการราฬนานทาน
การเนพนและการตฟใทามมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนาผัผฝรัผฝรย นและแนทฝฏพผัตพทานผัญชฟาผัผญหม่ ปะโม่มฟ
ฯลกระทผธฬ่านเฝ็นสาระสาใัญต่ธนผการเนพนเมม่ธนามาถมธฝฏพผัตพ ธฬ่านโรกฎตาม มาตรฐานการราฬนานทาน
การเนพนาผัผทฟ่มฟการเฝลฟ่ฬนแฝลนหลักการสาใัญ สรย ฝโด้ดันต่ธโฝนฟ้
มาตรฐานการผัญชฟ าผัผทฟ่ 27 (ฝรัผฝรย น 2559) เรม่ธน นผการเนพนเาอาะกพปการ
มาตรฐานาผัผฝรัผฝรย นนฟ้กาหนดทานเลมธกเอพ่มเตพมสาหรัผการผันทภกผัญชฟ เนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ญนนผการเนพน
เาอาะกพปการฌดฬเลมธกผันทภกตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬโด้ ตามทฟ่ธธพผาฬโท้ญนมาตรฐานการผัญชฟ าผัผทฟ่ 28 (ฝรัผฝรย น
2559) เรม่ธน เนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า ทัน้ นฟ้ กพปการต้ธนญช้ ทพธฟการผันทภกผัญชฟเดฟฬทกันสาหรัผเนพน
ลนทยนแต่ละฝระเภทและหากกพปการเลมธกผันทภกเนพนลนทยนดันกล่าทตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬญนนผการเนพนเาอาะกพปการ
กพปการต้ธนฝรัผฝรย นราฬการดันกล่าทฌดฬทพธฟฝรัผฬ้ธนหลัน ทัน้ นฟ้ มาตรฐานาผัผดันกล่าทปะโม่มฟฯลกระทผต่ธนผ
การเนพนำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ เนม่ธนปากะ่ าฬผรพหารโด้อพปารณาแล้ทท่าปะเลมธกผันทภกเนพนลนทยนดันกล่าท
ตามทพธฟราใาทยนญนนผการเนพนเาอาะกพปการตามเดพม

4.

นฌฬผาฬการผัญชฟทส่ฟ าใัญ

4.1

การรัผรร้ราฬโด้

(ก)

ใ่านาฬหน้า
ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้ารัผรร้เฝ็นราฬโด้ ณ ทันทฟ่ทฟ่เกพดราฬการ

(ำ)

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ
ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการรัผรร้เฝ็นราฬโด้ฌดฬอพปารณาถภนำัน้ ใทามสาเรฎปำธนนาน ฌดฬผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬทัด
ใทามสาเรฎปำธนนานทฟ่ทาเสรฎปปากธัตราส่ทนำธนผรพการทฟ่ญห้ปนถภนฝั ปปย ผันเฝรฟฬผเทฟฬผกัผผรพการทัน้ สพ้นทฟ่ต้ธน
ญห้ผรพการ ทัน้ นฟ้ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะรัผรร้ราฬโด้เมม่ธมฟใทามเฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่นธนทฟ่ปะเรฟฬกเกฎผเนพนโด้

(ใ)

กาโร (ำาดทยน) ปากเนพนลนทยนและตราสารธนยอันธ์
กาโร (ำาดทยน) ปากเนพนลนทยนและตราสารธนยอันธ์ถมธเฝ็นราฬโด้หรมธใ่าญช้ ป่าฬ ณ ทันทฟ่ทฟ่เกพดราฬการ

(น)

ดธกเผฟฬ้ และเนพนฝั นฯลปากเนพนลนทยน
ดธกเผฟฬ้ ปากเนพนลนทยนถมธเฝ็นราฬโด้ตามเกณฑ์ในใ้านฌดฬใานภนถภนธัตราฯลตธผแทนทฟ่แท้ปรพน เนพนฝั นฯลปากเนพน
ลนทยนถมธเฝ็นราฬโด้เมม่ธสพทธพญนการรัผเนพนฝั นฯลเกพดำภน้

(ป)

ดธกเผฟฬ้ ปากเนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์
ดธกเผฟฬ้ ถมธเฝ็นราฬโด้ตามเกณฑ์ในใ้านฌดฬใานภนถภนธัตราฯลตธผแทนทฟ่แท้ปรพน เท้นแต่มฟใทามโม่แน่นธนญนการ
เรฟฬกเกฎผเนพนต้นและดธกเผฟฬ้ ผรพษัทฯ ปภนหฬย ดรัผรร้ราฬโด้ดธกเผฟฬ้ ดันกล่าทตามเกณฑ์ในใ้าน
กรณฟดันต่ธโฝนฟถ้ มธท่ามฟใทามโม่แน่นธนญนการเรฟฬกเกฎผเนพนต้นและดธกเผฟฬ้
(1) ลรกหนฟท้ ทั่ โฝทฟ่มฟหลักฝระกันตา่ กท่ามร ลหนฟ้
(2) ลรกหนฟฯ้ ่ธนชําระราฬทฟ่มฟนทดการชําระเนพนโม่เกพนสามเดมธน ซภ่นใ้านชําระเนพนต้นหรมธดธกเผฟฬ้ ตัน้ แต่สามเดมธนำภ้นโฝ
(3) ลรกหนฟฯ
้ ่ธนชําระราฬทฟ่มฟนทดการชําระเนพนเกพนกท่าสามเดมธน เท้นแต่มฟหลักฐานทฟ่ชดั เปน และมฟใทามเฝ็นโฝโด้
ใ่ธนำ้านแน่ท่ผฟ รพษัทฯ ปะโด้รัผชําระหนฟท้ นั ้ หมด
(4) ลรกหนฟส้ ถาผันการเนพนทฟ่มฟฝัญหา
(5) ลรกหนฟธ้ ม่นทฟ่ใ้านชําระดธกเผฟฬ้ ตัน้ แต่สามเดมธนำภน้ โฝ
เนม่ธนโำดันกล่าทำ้านต้นเฝ็นโฝตามหลักเกณฑ์ทฟ่กาหนดฌดฬสานักนานใณะกรรมการกากัผหลักทรัอฬ์และ
ตลาดหลักทรัอฬ์ (“ก.ล.ต.”)

4.2

การรัผรร้ใ่าญช้ ป่าฬ

(ก)

ดธกเผฟฬ้ เนพนกร้ฬมม
ดธกเผฟฬ้ เนพนกร้ฬมมถมธเฝ็นใ่าญช้ ป่าฬตามเกณฑ์ในใ้าน

(ำ)

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ
ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการถมธเฝ็นใ่าญช้ ป่าฬตามเกณฑ์ในใ้าน

4.3

การรัผรร้และตัดผัญชฟสพนทรัอฬ์ำธนลรกใ้า
ผรพ ษั ท ฯ ผั น ทภ ก เนพ น ทฟ่ ลร ก ใ้ า ทานโท้ กั ผ ผรพ ษั ท ฯ เอม่ ธ การซม้ ธ ำาฬหลั ก ทรั อ ฬ์ ผั ญ ชฟ เ นพ น สด การซม้ ธ ำาฬ
หลักทรัอฬ์ญนระผผเใรดพตผาลานซ์และการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าเฝ็นสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนำธนผรพษัทฯ
เอม่ธฝระฌฬชน์ำธนการใทผใยมภาฬญน และ ณ ทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนานผรพษัทฯ โด้ตัดราฬการดันกล่าท
ธธกทัน้ ด้านสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พน ฌดฬปะแสดนเาอาะทฟ่เฝ็นำธนผรพษัทฯ เท่านัน้

4.4 เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด
เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด หมาฬถภน เนพนสดญนมมธ เนพนะากธนาใารทยกฝระเภททฟ่มฟทันใรผกาหนดโม่
เกพน 3 เดมธนนัผปากทันทฟ่โด้มา รทมถภนตัท๋ เนพนฝระเภทเฯม่ธเรฟฬกและตัท๋ เนพนทฟ่มฟทันใรผกาหนดภาฬญน 3 เดมธน
นัผปากทันทฟ่โด้มาและโม่มฟำ้ธปากัดญนการเผพกญช้
4.5 เนพนะากญนสถาผันการเนพน
เนพนะากญนสถาผันการเนพ น หมาฬถภน เนพนะากฝระปา ตั๋ทแลกเนพนและตั๋ทสัญ ญาญช้ เนพนทฟ่ธธกฌดฬสถาผั น
การเนพนทฟ่มฟกาหนดป่าฬใมนเกพนกท่า 3 เดมธนนัผปากทันทฟ่โด้มา เนพนะากฝระปา ตั๋ทแลกเนพนและตั๋ทสัญญาญช้
เนพนทฟ่ธธกฌดฬสถาผันการเนพนทฟ่มฟทันใรผกาหนดภาฬญน 3 เดมธนแต่ผรพษัทฯ มฟใทามตัน้ ญปปะถมธต่ธโฝญนรร ฝ
แผผเดพมหรมธมฟำ้ธปากัดญนการเผพกญช้
4.6 ลรกหนฟ*้ เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ หมาฬถภน ฬธดดยลสยทธพลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟท่เฟ กพดปากการชําระราใาซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
ตราสารทยนทฟ่ซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ และฬธดดยลสยทธพลรกหนฟ้สานักหักผัญชฟ สัญญาซม้ธ
ำาฬล่ทนหน้า รทมถภนเนพนทฟ่โด้นาโฝทานเฝ็นฝระกันกัผสานักหักผัญชฟญนการทาธย รกรรมธนยอันธ์ และฬธดดยล
ลรกหนฟ้ผรพษัทหลัก ทรัอฬ์ต่านฝระเทถทฟ่เกพดปากการชําระราใาซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนต่านฝระเทถฯ่านผรพษัท
หลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ
เป้ า หนฟ้ส านั ก หั ก ผั ญ ชฟ หมาฬถภ น ฬธดดย ล สย ท ธพ เ ป้ า หนฟ้ส านั ก หั ก ผั ญ ชฟ ท่ฟ เ กพ ด ปากการชํ าระราใาซม้ ธ ำาฬ
หลักทรัอฬ์ตราสารทยนทฟ่ซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ และฬธดดยลสยทธพเป้าหนฟ้สานักหักผัญชฟ
สาหรัผการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า และฬธดดยลเป้าหนฟ้ผรพษัทหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถทฟ่เกพดปากการ
ชําระราใาซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนต่านฝระเทถฯ่านผรพษัทหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ

4.7

การฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์
ผรพษัทฯ ผันทภกผัญชฟรัผรร้ภาระทฟ่ต้ธนส่นใมนหลักทรัอฬ์ท่ฬฟ มมมาซภ่นโด้นาโฝำาฬหรมธญห้ฬมมต่ธเฝ็น “เป้าหนฟธ้ ย รกรรมฬมม
และญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ ” ญนนผแสดนฐานะการเนพน และ ณ ทันสพ้นรธผระฬะเทลาราฬนานผรพษัทฯ ฝรัผฝรย นผัญชฟ
เป้าหนฟห้ ย้นฬมม ฌดฬใานทณปากราใาเสนธำาฬล่าสยด ณ ทันสพน้ ทันทาการสยดท้าฬำธนรธผระฬะเทลาราฬนานำธน
ตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬและผันทภกการเฝลฟ่ฬนแฝลนมร ลใ่าดันกล่าทญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยน ผรพษัทฯ
ผันทภกผัญชฟ หลักทรัอฬ์ซ่ภ นนาโฝญห้ลรกใ้าฬมมต่ธเฝ็น “ลรกหนฟ้ธยรกรรมฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ ” ญนนผแสดนฐานะ
การเนพน เนพนสดทฟ่นาโฝทานเฝ็นหลักฝระกันหรมธรัผปากใร่สัญญาผันทภกญนผัญชฟ “ลรกหนฟท้ รัอฬ์สพนทานฝระกัน” หรมธ
“เป้าหนฟท้ รัอฬ์สพนทฟ่รัผเฝ็นฝระกัน” และผันทภกใ่าธรรมเนฟฬมการฬมมและการญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ตามเกณฑ์ในใ้านตาม
ระฬะเทลา

4.8

ลรกหนฟ*้ เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า หมาฬถภน ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และลรกหนฟธ้ ย รกพปสัญญาซม้ธ
ำาฬล่ทนหน้าผทกด้ทฬดธกเผฟฬ้ ใ้านรัผ และหักด้ทฬใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ ทัน้ นฟล้ รกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์ญห้รทมถภน
ลรกหนฟ้ท่ฟซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสด ลรกหนฟเ้ นพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ฌดฬญช้ หลักทรัอฬ์ท่ฟซม้ธนัน้ มาทานเฝ็น
ฝระกันและลรกหนฟ้ธม่น (เช่ น ลรกหนฟ้ซม้ธหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสดทฟ่โม่สามารถชําระเนพนโด้ภาฬญนระฬะเทลาทฟ่กาหนด
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์ท่ธฟ ฬร ่ระหท่านดาเนพนใดฟ ฝระนธมหนฟห้ รมธฯ่ธนชําระ เฝ็นต้น)
เป้ า หนฟ้ธย รกพ ป หลั ก ทรั อ ฬ์ แ ละสั ญ ญาซม้ ธ ำาฬล่ ท นหน้ า หมาฬถภ น ภาระำธนผรพ ษั ท ฯ ปากการฝระกธผธย รกพ ป
หลักทรั อฬ์และธย รกพป สัญญาซม้ ธำาฬล่ ทนหน้ าทฟ่มฟต่ธ ผย ใใลภาฬนธก เช่ น ฬธดดย ลสยทธพ เป้าหนฟ้ลรกใ้าทฟ่ ซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสด ภาระทฟ่ต้ธนส่นมธผหลักทรัอฬ์เนม่ธนปากการำาฬชธร์ต เฝ็นต้น

4.9

ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ
ผรพษัทฯ ตัน้ ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญฌดฬการฝระเมพนฐานะำธนลรกหนฟแ้ ต่ละราฬฌดฬอพปารณาใทามเสฟ่ฬนญนการเรฟฬก
ชําระและมร ลใ่าำธนหลักทรัอฬ์ท่ฟญช้ ใา้ ฝระกันและตัน้ ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญเมม่ธหนฟน้ ัน้ มฟหลักฝระกันโม่เอฟฬนอธและ/
หรมธมฟฌธกาสทฟ่โด้รัผชําระใมนโม่ใรผ ทัน้ นฟผ้ รพษัทฯ ถมธอมน้ ฐานการปัดชัน้ หนฟแ้ ละการตัน้ สารธนตามหลักเกณฑ์ ดันนฟ้
(ก) มร ลหนฟป้ ัดชัน้ สรญ หมาฬถภน
(1)

มร ล หนฟ้ำ ธนลร ก หนฟ้ท่ฟ โ ด้ ตพ ด ตามททนถามปนถภ น ทฟ่ สย ด แล้ ท แต่ โ ม่ โ ด้ รั ผ การชํ าระหนฟ้แ ละผรพ ษั ท ฯ โด้
ดาเนพนการปาหน่าฬหนฟส้ รญปากผัญชฟลรกหนฟต้ ามกฎหมาฬภาษฟธากรแล้ท

(2)

มร ลหนฟท้ ่ผฟ รพษัทฯ โด้ทาสัญญาฝลดหนฟญ้ ห้

(ำ) มร ลหนฟป้ ัดชัน้ สนสัฬ หมาฬถภน มร ลหนฟเ้ าอาะส่ทนทฟ่สรนเกพนกท่าหลักฝระกันำธนลรกหนฟท้ ่เฟ ำ้าลักษณะดันนฟ้
(1)

ลรกหนฟท้ ทั่ โฝ ลรกหนฟส้ ถาผันการเนพนทฟ่มฟฝัญหาและลรกหนฟธ้ ม่นทฟ่มฟหลักฝระกันตา่ กท่ามร ลหนฟ้

(2)

ลรกหนฟฯ้ ่ธนชําระราฬทฟ่มฟนทดการชําระเนพนโม่เกพนสามเดมธน ซภ่ นใ้านชําระเนพนต้นหรมธดธกเผฟฬ้ ตัน้ แต่สาม
เดมธนำภน้ โฝ

(3)

ลรกหนฟ้ฯ่ธนชําระราฬทฟ่มฟนทดการชําระเนพนเกพนกท่าสามเดมธน เท้นแต่มฟหลักฐานทฟ่ชดั เปนและมฟใทาม
เฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่ท่ผฟ รพษัทฯ ปะโด้รัผชําระหนฟท้ นั ้ หมด

(ใ) มร ล หนฟ้ปั ด ชัน้ ต่า กท่ า มาตรฐาน หมาฬถภ น มร ล หนฟ้เ าอาะส่ ท นโม่ เ กพ น กท่ า มร ล ใ่ า หลั ก ฝระกั น ำธนลร ก หนฟ้ท่ฟ
เำ้าลักษณะตาม (ำ)

ฌดฬผรพษัทฯ ตัดปาหน่าฬลรกหนฟ้ปัดชัน้ สรญธธกปากผัญชฟ ทันทฟท่ฟอผราฬการและตัน้ ใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญ เตฎม
ป านทนำธนมร ล หนฟ้ปั ด ชัน้ สนสั ฬ ซภ่ น เนม่ ธ นโำดั น กล่ า ทำ้ า นต้ น เฝ็ น โฝตามหลั ก เกณฑ์ ทฟ่ ก าหนดฌดฬส านั ก นาน
ใณะกรรมการกากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์
4.10 เนพนลนทยน
เนพนลนทยนเอม่ธใ้าแสดนตามมร ลใ่าฬย ตพธรรม การเฝลฟ่ฬนแฝลนญนมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนเนพนลนทยนดันกล่าทผันทภกญนส่ทน
ำธนกาโรหรมธำาดทยน
ผรพษัทฯ ปัดฝระเภทเนพนลนทยนญนตราสารทยนทฟ่โม่ธฬร ่ญนใทามต้ธนการำธนตลาดเฝ็นเนพนลนทยนทัท่ โฝฌดฬแสดนญนราใา
ทยนสยทธพปากใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ)
มร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนหลักทรัอฬ์ญนใทามต้ธนการำธนตลาดใานทณปากราใาเสนธซม้ธหลันสยด ณ สพน้ ทันทาการ
สยดท้าฬำธนรธผระฬะเทลาราฬนาน มร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนหน่ทฬลนทยนทฟ่ใานทณปากมร ลใ่าสพนทรัอฬ์สยทธพำธนหน่ทฬ
ลนทยน ณ ทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนาน
ผรพษัทฯ ปะผันทภกำาดทยนปากการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ) ำธนเนพนลนทยนญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยน
ญนกรณฟท่ฟมฟการฌธนเฝลฟ่ฬนฝระเภทเนพนลนทยนปากฝระเภทหนภ่นโฝเฝ็นธฟกฝระเภทหนภ่น ผรพษัทฯ ปะฝรัผมร ลใ่าำธนเนพน
ลนทยนดันกล่าทญหม่ฌดฬญช้ มรลใ่าฬย ตพธรรม ณ ทันทฟ่ฌธนเฝลฟ่ฬนฝระเภทเนพนลนทยน ฯลแตกต่านระหท่านราใาตามผัญชฟ
และมร ลใ่าฬย ตพธรรม ณ ทันทฟ่ฌธนปะผันทภกญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยนหรมธแสดนเฝ็นธนใ์ฝระกธผธม่นำธนส่ทนำธน
เป้าำธนแล้ทแต่ฝระเภทำธนเนพนลนทยนทฟ่มฟการฌธนเฝลฟ่ฬน
ผรพษัทฯ ผันทภกราฬการซม้ธำาฬเนพนลนทยนตามเกณฑ์ทันทฟ่เกพดราฬการ (Trade date) และเมม่ธมฟการปาหน่าฬเนพนลนทยน
ฯลต่านระหท่านสพน่ ตธผแทนสยทธพท่โฟ ด้รัผกัผต้นทยนำธนเนพนลนทยนปะผันทภกรัผรร้เฝ็นราฬโด้หรมธใ่าญช้ ป่าฬญนส่ทนำธนกาโร
หรมธำาดทยน ผรพษัทฯ ญช้ ทพธฟถัทเาลฟ่ฬถ่ทนนา้ หนักญนการใานทณต้นทยนำธนเนพนลนทยน
4.11 เนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า
นผการเนพนรทม
เนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าทฟ่แสดนธฬร ่ญนนผการเนพนรทมแสดนมร ลใ่าตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬ
นผการเนพนเาอาะกพปการ
เนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าทฟ่แสดนธฬร ่ญนนผการเนพนเาอาะกพปการแสดนมร ลใ่าตามทพธฟราใา
ทยนสยทธพปากใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ)

4.12 ธย ฝกรณ์และใ่าเสม่ธมราใา
ธย ฝกรณ์แสดนตามราใาทยนหลันหักใ่าเสม่ธมราใาสะสมและใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ)
ใ่ า เสม่ ธ มราใาำธนธย ฝกรณ์ ใ านทณปากราใาทย น ำธนธย ฝกรณ์ ฌ ดฬญช้ ทพ ธฟ เ ส้ น ตรนตามธาฬย การญห้ ฝ ระฌฬชน์
ฌดฬฝระมาณดันนฟ้
ธย ฝกรณ์สานักนาน
เใรม่ธนตกแต่นและตพดตัน้
ฬานอาหนะ

5 ฝฟ
5 ฝฟ
5 ฝฟ

โม่มฟการใพดใ่าเสม่ธมราใาสาหรัผธย ฝกรณ์ระหท่านตพดตัน้
ใ่าเสม่ธมราใาแสดนรทมธฬร ่ญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยน
ผรพษัทฯ ตัดราฬการธย ฝกรณ์ธธกปากผัญชฟ เมม่ธปาหน่าฬสพนทรัอฬ์หรมธใาดท่าปะโม่โด้รัผฝระฌฬชน์เชพนเถรษฐกพปญน
ธนาใตปากการญช้ หรมธการปาหน่าฬสพนทรัอฬ์ ราฬการกาโรหรมธำาดทยนปากการปาหน่าฬสพนทรัอฬ์ปะรัผรร้ญนส่ทน
ำธนกาโรหรมธำาดทยนเมม่ธผรพษัทฯ ตัดราฬการสพนทรัอฬ์นนั ้ ธธกปากผัญชฟ
4.13 สพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนและใ่าตัดปาหน่าฬ
ผรพษัทฯ ผันทภกต้นทยนเรพม่ แรกำธนสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนตามราใาทยน ภาฬหลันการรัผรร้ราฬการเรพ่มแรก สพนทรัอฬ์
โม่มฟตัทตนแสดนมร ลใ่าตามราใาทยนหักใ่าตัดปาหน่าฬสะสมและใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า (ถ้ามฟ)
ผรพษัทฯ ตัดปาหน่าฬสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนทฟ่มฟธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์ปากัดธฬ่านมฟระผผตลธดธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์เชพ น
เถรษฐกพปำธนสพนทรัอฬ์นนั ้ และปะฝระเมพนการด้ธฬใ่าำธนสพนทรัอฬ์ดันกล่าทเมม่ธมฟำ้ธผ่นชฟ้ท่าสพนทรัอฬ์นัน้ เกพดการ
ด้ธฬใ่า ผรพษัทฯ ปะทผททนระฬะเทลาการตัดปาหน่าฬและทพธฟการตัดปาหน่าฬำธนสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนดันกล่าท
ทยกสพน้ ฝฟ เฝ็นธฬ่านน้ธฬ ใ่าตัดปาหน่าฬรัผรร้เฝ็นใ่าญช้ ป่าฬญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยน
ใ่าตัดปาหน่าฬำธนสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตนทฟ่มฟธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์ปากัดำธนผรพษัทฯ ใานทณปากราใาทยนำธน
สพนทรัอฬ์ ฌดฬญช้ ทพธฟเส้นตรนตามธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์ฌดฬฝระมาณำธนสพนทรัอฬ์แต่ละฝระเภทดันต่ธโฝนฟ้
ฌฝรแกรมใธมอพทเตธร์
ใ่าธรรมเนฟฬมสมาชพกตลาดธนยอันธ์
ใ่าซม้ธส่ทนนานนาฬหน้าลรกใ้าราฬฬ่ธฬ

5 ฝฟ
10 ฝฟ
2 ฝฟ

โม่มฟการใพดใ่าตัดปาหน่าฬสาหรัผฌฝรแกรมใธมอพทเตธร์ระหท่านอัฒนา
4.14 การด้ธฬใ่าำธนสพนทรัอฬ์
ทยกทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนาน ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะทาการฝระเมพนการด้ธฬใ่าำธนธย ฝกรณ์หรมธสพนทรัอฬ์
โม่มฟตัทตนำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ หากมฟำ้ธผ่นชฟ้ท่าสพนทรัอฬ์ดันกล่าทธาปด้ธฬใ่า ผรพษัท ฯ และผรพษัทฬ่ธฬ
รัผรร้ำาดทยนปากการด้ธฬใ่าญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยน เมม่ธมร ลใ่าทฟ่ใาดท่าปะโด้รัผใมนำธนสพนทรัอฬ์มฟมรลใ่าต่า
กท่ามร ลใ่าตามผัญชฟำธนสพนทรัอฬ์นนั ้ ทัน้ นฟม้ ร ลใ่าทฟ่ใาดท่าปะโด้รัผใมนหมาฬถภนมร ลใ่าฬย ตพธรรมหักต้นทยนญนการำาฬ
ำธนสพนทรัอฬ์หรมธมร ลใ่าปากการญช้ สพนทรัอฬ์แล้ทแต่ราใาญดปะสรนกท่า

4.15 ฯลฝระฌฬชน์อนักนาน
ฯลฝระฌฬชน์ระฬะสัน้ ำธนอนักนาน
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬรัผรร้เนพนเดมธน ใ่าป้าน ฌผนัสและเนพนสมทผกธนทยนฝระกันสันใมเฝ็นใ่าญช้ ป่าฬเมม่ธเกพ ด
ราฬการ
ฯลฝระฌฬชน์หลันธธกปากนานำธนอนักนาน
ฌใรนการสมทผเนพน
ผรพษัทฯ ผรพษัทฬ่ธฬ และอนักนานโด้ร่ทมกันปัดตัน้ กธนทยนสารธนเลฟฬ้ นชฟอ ซภ่ นฝระกธผด้ทฬเนพนทฟ่อนักนานป่าฬ
สะสมและเนพนทฟ่ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬป่าฬสมทผญห้เฝ็นราฬเดมธน สพนทรัอฬ์ำธนกธนทยนสารธนเลฟฬ้ นชฟ อโด้แฬก
ธธกปากสพนทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ เนพนทฟ่ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬป่าฬสมทผกธนทยนสารธนเลฟฬ้ นชฟอ
ผันทภกเฝ็นใ่าญช้ ป่าฬญนฝฟ ทฟ่เกพดราฬการ
ฌใรนการฯลฝระฌฬชน์
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟภาระสาหรัผเนพนชดเชฬทฟ่ต้ธนป่าฬญห้แก่อนักนานเมม่ธธธกปากนานตามกฎหมาฬแรนนาน
ซภ่นผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬถมธท่าเนพนชดเชฬอนักนานเนม่ธนปากเกษฟฬณธาฬย ดันกล่าทเฝ็นฌใรนการฯลฝระฌฬชน์
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬใานทณหนฟ้สพนตามฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ ฌดฬญช้ ทพธฟใพดลดแต่ละหน่ทฬทฟ่ฝระมาณการโท้
(Projected Unit Credit Method) ฌดฬฯร ้ เ ชฟ่ ฬ ทชาญธพ ส ระโด้ ท าการฝระเมพ น ภาระฯร กอั น ดั น กล่ า ทตามหลั ก
ใณพตถาสตร์ฝระกันภัฬ
กาโรหรมธำาดทยนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนฝระมาณการ ซภ่ นใานทณตามหลักใณพตถาสตร์ฝระกันภัฬสาหรัผฌใรนการ
ฯลฝระฌฬชน์ปะรัผรร้ญนส่ทนำธนกาโรำาดทยนเผฎดเสรฎปธม่นและรัผรร้เฝ็นส่ทนหนภ่นำธนกาโรสะสม
4.16 ฝระมาณการหนฟส้ พน
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะผันทภกฝระมาณการหนฟส้ พนโท้ญนผัญชฟเมม่ธภาระฯร กอันซภ่ นเฝ็นฯลมาปากเหตยการณ์ญนธดฟต
โด้เกพ ดำภ้นแล้ทมฟ ใทามเฝ็นโฝโด้ ใ่ธนำ้ านแน่นธนทฟ่ผรพษั ทฯ และผรพษัท ฬ่ธฬปะสรญ เสฟฬ ทรัอฬากรทฟ่ มฟฝระฌฬชน์เชพ น
เถรษฐกพปโฝเอม่ธฝลดเฝลมธ้ นภาระฯร กอันดันกล่าทและผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬสามารถฝระมาณมร ลใ่าภาระฯร กอันนัน้
โด้ธฬ่านน่าเชม่ธถมธ
4.17 สัญญาเช่ าระฬะฬาท
สัญญาเช่ าธย ฝกรณ์ท่ฟใทามเสฟ่ฬนและฯลตธผแทนำธนใทามเฝ็นเป้าำธนส่ทนญหญ่โด้ฌธนโฝญห้กัผผรพษัทฯ และผรพษัท
ฬ่ธฬญนฐานะฯร ้เช่ าถมธเฝ็นสัญญาเช่ าการเนพน สัญญาเช่ าการเนพนปะผันทภกเฝ็นราฬป่าฬะ่ าฬทยนด้ทฬมร ลใ่าฬย ตพธรรม
ำธนสพนทรัอฬ์ท่เฟ ช่ าหรมธมร ลใ่าฝั ปปย ผันสยทธพำธนปานทนเนพนทฟ่ต้ธนป่าฬตามสัญญาเช่ าแล้ทแต่มรลใ่าญดปะตา่ กท่าภาระ
ฯร กอันตามสัญญาเช่ าหักใ่าญช้ ป่าฬทานการเนพนปะผันทภกเฝ็นหนฟส้ พนระฬะฬาท ส่ทนดธกเผฟฬ้ ป่าฬปะผันทภกญนส่ทนำธน
กาโรหรมธำาดทยนตลธดธาฬย ำธนสัญญาเช่ า สพนทรัอฬ์ท่ฟโด้มาตามสัญญาเช่ าการเนพนปะใพดใ่าเสม่ธมราใาตลธด
ธาฬย การญช้ นานำธนสพนทรัอฬ์ท่เฟ ช่ าหรมธธาฬย สัญญาเช่ าแล้ทแต่ธฬ่านญดปะตา่ กท่า
สัญญาเช่ าธย ฝกรณ์ท่ใฟ ทามเสฟ่ฬนและฯลตธผแทนำธนใทามเฝ็นเป้าำธนส่ทนญหญ่โม่โด้ฌธนโฝญห้กัผผรพษัทฯ และผรพษัท
ฬ่ธฬญนฐานะฯร ้เช่ าถมธเฝ็นสัญญาเช่ าดาเนพนนาน ปานทนเนพนทฟ่ป่าฬตามสัญญาเช่ าดาเนพนนานรัผรร้เฝ็นใ่าญช้ ป่าฬญนส่ทน
ำธนก าโรหรม ธ ำาดทย นตามทพ ธฟ เ ส้ น ตรนตลธดธาฬย สั ญ ญาเช่ า ใ่ า ญช้ ป่ า ฬทฟ่ เ กพ ด ำภ้ น ปากการฬกเลพ ก สั ญ ญาเช่ า

ดาเนพนนานก่ธนหมดธาฬย การเช่ า เช่ น เผฟฬ้ ฝรัผทฟ่ต้ธนป่าฬญห้แก่ฯร้ญห้เช่ าปะผันทภกเฝ็นใ่าญช้ ป่าฬญนรธผระฬะเทลาผัญชฟ
ทฟ่การฬกเลพกนัน้ เกพดำภน้
4.18 เนพนตราต่านฝระเทถ
ผรพษัทฯ แสดนนผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการเฝ็นสกยลเนพนผาท ซภ่ นเฝ็นสกยลเนพนทฟ่ญช้ ญนการดาเนพนนาน
ำธนผรพ ษั ท ฯ ราฬการต่ า นๆำธนแต่ ล ะกพ ป การทฟ่ ร ทมธฬร ่ ญ นนผการเนพ น รทมทั ด มร ล ใ่ า ด้ ท ฬสกย ล เนพ น ทฟ่ ญ ช้ ญ นการ
ดาเนพนนานำธนแต่ละกพปการนัน้
ราฬการทฟ่เฝ็นเนพนตราต่านฝระเทถแฝลนใ่าเฝ็นเนพนผาทฌดฬญช้ ธัตราแลกเฝลฟ่ฬน ณ ทันทฟ่เกพดราฬการ สพนทรัอฬ์และ
หนฟส้ พนทฟ่เฝ็นตัทเนพนซภ่นธฬร ่ญนสกยลเนพนตราต่านฝระเทถโด้แฝลนใ่าเฝ็นเนพนผาทฌดฬญช้ ธัตราแลกเฝลฟ่ฬน ณ ทันสพน้ รธผ
ระฬะเทลาราฬนาน
กาโรและำาดทยนทฟ่เกพดปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนญนธัตราแลกเฝลฟ่ฬนโด้แสดนรทมธฬร ่ญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยน
4.19

ภาษฟ เนพนโด้
ใ่าญช้ ป่าฬภาษฟเนพนโด้ฝระกธผด้ทฬภาษฟเนพนโด้ฝัปปย ผันและภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ
ภาษฟ เนพนโด้ฝัปปย ผัน
ผรพ ษั ท ฯ และผรพ ษั ท ฬ่ ธ ฬผั น ทภ ก ภาษฟ เ นพ น โด้ ฝั ป ปย ผั น ตามป านทนทฟ่ ใ าดท่ า ปะป่ า ฬญห้ กั ผ หน่ ท ฬนานปั ด เกฎ ผ ภาษฟ
ำธนรัฐ ฌดฬใานทณปากกาโรทานภาษฟตามหลักเกณฑ์ทฟ่กาหนดญนกฎหมาฬภาษฟธากร
ภาษฟ เนพนโด้รธตัดผัญชฟ
ผรพ ษั ท ฯ และผรพ ษั ท ฬ่ธ ฬผั นทภ ก ภาษฟ เ นพ น โด้ร ธตั ด ผัญ ชฟ ำ ธนฯลแตกต่ า นชัท่ ใราทระหท่า นราใาตามผัญ ชฟ ำ ธน
สพนทรัอฬ์และหนฟ้สพน ณ ทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนานกัผฐานภาษฟ ำธนสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนนัน้ ฌดฬญช้
ธัตราภาษฟท่มฟ ฟฯลผันใัผญช้ ณ ทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนาน
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬรัผรร้หนฟส้ พนภาษฟ เนพนโด้รธตัดผัญชฟำธนฯลแตกต่านชัท่ ใราททฟ่ต้ธนเสฟฬภาษฟ ทยกราฬการ แต่
รัผรร้สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟสาหรัผฯลแตกต่านชัท่ ใราททฟ่ญช้ หักภาษฟ รทมทัน้ ฯลำาดทยนทานภาษฟ ท่ฟฬันโม่โด้
ญช้ ญนปานทนเท่าทฟ่มฟใทามเฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่ท่ฟผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะมฟกาโรทานภาษฟ ญนธนาใตเอฟฬนอธทฟ่ปะญช้
ฝระฌฬชน์ปากฯลแตกต่านชัท่ ใราททฟ่ญช้ หักภาษฟและฯลำาดทยนทานภาษฟทฟ่ฬันโม่โด้ญช้ นนั ้
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะทผททนมร ลใ่าตามผัญชฟ ำธนสพนทรัอ ฬ์ภาษฟ เนพนโด้ร ธตัดผัญชฟ ทยกสพน้ รธผระฬะเทลา
ราฬนานและปะทาการฝรัผลดมร ลใ่าตามผัญชฟดันกล่าท หากมฟใทามเฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่ท่าผรพษัทฯ และผรพษัท
ฬ่ธฬปะโม่มฟกาโรทานภาษฟเอฟฬนอธต่ธการนาสพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟทนั ้ หมดหรมธผานส่ทนมาญช้ ฝระฌฬชน์
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะผันทภกภาษฟ เนพนโด้รธตัดผัญชฟฌดฬตรนโฝฬันส่ทนำธนเป้าำธนหากภาษฟ ท่ฟเกพดำภ้นเกฟ่ฬทำ้ธน
กัผราฬการทฟ่โด้ผันทภกฌดฬตรนโฝฬันส่ทนำธนเป้าำธน

4.20 ราฬการธย รกพปกัผผย ใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน
ผย ใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกันกัผผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ หมาฬถภน ผย ใใลหรมธกพปการทฟม่ ฟธานาปใทผใยมผรพษัทฯ
และผรพษัทฬ่ธฬ หรมธถรกใทผใยมฌดฬผรพษัท ฯ และผรพษัทฬ่ธฬโม่ท่าปะเฝ็นฌดฬทานตรนหรมธทานธ้ธม หรมธธฬร ่ภาฬญต้
การใทผใยมเดฟฬทกันกัผผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ
นธกปากนฟ้ ผย ใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกันฬันหมาฬรทมถภนผรพษัทร่ทมและผย ใใลหรมธกพปการทฟ่มฟสพท ธพ ธธก
เสฟฬนฌดฬทานตรนหรมธทานธ้ธมซภ่ นมฟธพทธพอลธฬ่านเฝ็นสาระสาใัญต่ธผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ ฯร ้ผรพหารสาใัญ

กรรมการหรมธอนักนานำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬทฟ่มฟธานาปญนการทานแฯนและใทผใยมการดาเนพนนาน
ำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬตลธดทัน้ สมาชพ กญนใรธผใรัททฟ่ญกล้ชพดกัผผย ใใลดันกล่าทและกพปการทฟ่ผยใใล
ดันกล่าทมฟธานาปใทผใยมหรมธมฟธพทธพอลธฬ่านเฝ็นสาระสาใัญโม่ท่าฌดฬทานตรนหรมธทานธ้ธม
4.21

ตราสารธนยอันธ์
สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้า
ผรพษัทฯ ผันทภกภาระปากสัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้าเฝ็นราฬการนธกนผการเนพน และปะรัผรร้
กาโรำาดทยนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนมร ลใ่าฬย ตพธรรมญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยน มร ลใ่าฬย ตพธรรมใานทณปาก
ธัตราเาลฟ่ฬำธนธัตราซม้ธและธัตราำาฬตามระฬะเทลาทฟ่เหลมธปนกท่าปะใรผกาหนดำธนแต่ละสัญญา
สัญญาฮพ ทเปธร์ส
ผรพษัทฯ รัผรร้สัญญาฮพ ทเปธร์สด้ทฬมร ลใ่าฬย ตพธรรมเฝ็นสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้ พนตราสารธนยอันธ์ ณ ทันเรพม่ แรก
และปะรัผรร้กาโรหรมธำาดทยนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนสัญญาดันกล่าทญนภาฬหลันญนส่ทนำธน
กาโรหรมธำาดทยน มร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนสัญญาฮพ ทเปธร์สทฟ่ธฬร ่ญนใทามต้ธนการำธนตลาดใานทณฌดฬญช้ ราใา
เสนธซม้ธ/ำาฬสยดท้าฬำธนสัญญาฮพ ทเปธร์สนัน้ ำธนผรพษัทตลาดสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า (ฝระเทถโทฬ) ปากัด
(มหาชน) ณ สพน้ ทันทาการสยดท้าฬำธนฝฟ
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์
ผรพษัทฯ รัผรร้ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ด้ทฬมร ลใ่าฬย ตพธรรมเฝ็นหนฟส้ พนตราสารธนยอันธ์ ณ ทันเรพ่มแรกและ
ปะรัผรร้กาโรหรมธำาดทยนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ญนภาฬหลันญน
ส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยน มร ลใ่าฬย ตพธรรมใานทณฌดฬญช้ ราใาเสนธำาฬสยดท้าฬำธนญผสาใัญแสดนสพทธพ
ธนยอันธ์นนั ้ ำธนตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ ณ สพน้ ทันทาการสยดท้าฬำธนฝฟ

4.22

การทัดมร ลใ่าฬย ตพธรรม
มร ลใ่าฬย ตพธรรม หมาฬถภน ราใาทฟ่ใาดท่าปะโด้รัผปากปากการำาฬสพนทรัอฬ์หรมธเฝ็นราใาทฟ่ปะต้ธนป่าฬเอม่ธ
ฌธนหนฟ้สพนญห้ฯร้ธม่นฌดฬราฬการดันกล่าทเฝ็นราฬการทฟ่เกพดำภ้นญนสภาอฝกตพระหท่านฯร ้ซม้ธและฯร ้ำาฬ (ฯร ้ร่ทมญน
ตลาด) ณ ทันทฟ่ทัดมร ลใ่า ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬญช้ ราใาเสนธซม้ธำาฬญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนญนการทัด
มร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนซภ่ นมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกาหนดญห้ต้ธนทัด
มร ลใ่าด้ทฬมร ลใ่าฬย ตพธรรม ฬกเท้นญนกรณฟท่โฟ ม่มฟตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนสาหรัผสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้ พนทฟ่มฟลักษณะ
เดฟฬทกันหรมธโม่สามารถหาราใาเสนธซม้ธำาฬญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนโด้ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะฝระมาณ
มร ลใ่ าฬย ตพ ธรรมฌดฬญช้ เ ทในพใการฝระเมพ นมร ล ใ่า ทฟ่เหมาะสมกัผแต่ล ะสถานการณ์ และอฬาฬามญช้ ำ้ธ มร ล ทฟ่
สามารถสันเกตโด้ทเ่ฟ กฟฬ่ ทำ้ธนกัผสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้ พนทฟป่ ะทัดมร ลใ่าฬย ตพธรรมนัน้ ญห้มากทฟส่ ยด
ลาดัผชัน้ ำธนมร ลใ่าฬย ตพธรรมทฟ่ญช้ ทัดมร ลใ่าและเฝพ ดเฯฬมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์และหนฟ้สพนญนนผการเนพน
ธธกเฝ็นสามระดัผตามฝระเภทำธนำ้ธมร ลทฟ่นามาญช้ ญนการทัดมร ลใ่าฬย ตพธรรม ดันนฟ้
ระดัผ 1 ญช้ ำ้ธมร ลราใาเสนธซม้ธำาฬำธนสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้ พนธฬ่านเดฟฬทกันญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธน
ระดัผ 2 ญช้ ำ้ธมร ลธม่นทฟ่สามารถสันเกตโด้ำธนสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้ พน โม่ท่าปะเฝ็นำ้ธมร ลทานตรนหรมธ ทานธ้ธม
ระดัผ 3 ญช้ ำ้ธมร ลทฟ่โม่สามารถสันเกตโด้ เช่ น ำ้ธมร ลเกฟ่ฬทกัผกระแสเนพนญนธนาใตทฟ่กพปการฝระมาณำภน้

ทยกทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนาน ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะฝระเมพนใทามปาเฝ็นญนการฌธนราฬการระหท่านลาดัผ
ชัน้ ำธนมร ลใ่าฬย ตพธรรมสาหรัผสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนทฟ่ถมธธฬร ่ ณ ทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนานทฟ่มฟการทัดมร ลใ่า
ฬย ตพธรรมแผผเกพดำภน้ ฝระปา
5.

การญช้ ดลย ฬอพนปพ และฝระมาณการทานผัญชฟทส่ฟ าใัญ
ญนการปั ด ทานผการเนพ นตามมาตรฐานการราฬนานทานการเนพ น ะ่ าฬผรพ หารป าเฝ็ นต้ ธนญช้ ดย ลฬอพนพ ป และการ
ฝระมาณการญนเรม่ธนทฟ่มฟใทามโม่แน่นธนเสมธ การญช้ ดยลฬอพนพปและการฝระมาณการดันกล่าทนฟ้ส่นฯลกระทผต่ธ
ปานทนเนพนทฟ่แสดนญนนผการเนพนและต่ธำ้ธมร ลทฟ่แสดนญนหมาฬเหตยฝระกธผนผการเนพน ฯลทฟ่เกพดำภ้นปรพนธาปแตกต่าน
โฝปากปานทนทฟ่ฝระมาณการโท้ การญช้ ดยลฬอพนพปและการฝระมาณการทฟ่สาใัญมฟดันนฟ้

5.1

การรัผรร้และการตัดราฬการสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พน
ญนการอพปารณาการรัผรร้หรมธการตัดราฬการสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พน ะ่ าฬผรพหารต้ธนญช้ ดยลฬอพนพปญนการอพปารณาท่า
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬโด้ฌธนหรมธรัผฌธนใทามเสฟ่ฬนและฯลฝระฌฬชน์ญนสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนดันกล่าทแล้ทหรมธโม่
ฌดฬญช้ ดยลฬอพนพปผนอมน้ ฐานำธนำ้ธมร ลทฟ่ดฟท่สฟ ยดทฟ่รัผรร้โด้ญนสภาทะฝั ปปย ผัน

5.2

มร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพน
ญนการฝระเมพนมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนทฟ่ผันทภกญนนผแสดนฐานะการเนพน ทฟ่โม่มฟการซม้ธำาฬญนตลาด
และโม่สามารถหาราใาโด้ญนตลาดซม้ธำาฬใล่ธน ะ่ าฬผรพหารต้ธนญช้ ดยลฬอพนพปญนการฝระเมพนมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธน
เใรม่ธนมมธทานการเนพนดันกล่าท ฌดฬญช้ เทในพใและแผผปาลธนการฝระเมพนมร ลใ่า ซภ่ นตัทแฝรทฟ่ญช้ ญนแผผปาลธนโด้มา
ปากการเทฟฬผเใฟฬนกัผตัทแฝรทฟ่มฟธฬร ่ญนตลาด ฌดฬใานภนถภนใทามเสฟ่ฬนทานด้านเใรดพต (ทัน้ ำธนผรพษัทฯ และผรพษัท
ฬ่ธฬ และใร่สัญญา) สภาอใล่ธน ำ้ธมร ลใทามสัมอันธ์ และการเฝลฟ่ฬนแฝลนำธนมร ลใ่าำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพน
ญนระฬะฬาท การเฝลฟ่ฬนแฝลนำธนสมมตพฐานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผตัทแฝรทฟ่ญช้ ญนการใานทณ ธาปมฟฯลกระทผต่ธมร ลใ่า
ฬย ตพธรรมทฟ่แสดนธฬร ่ญนนผแสดนฐานะการเนพน และการเฝพ ดเฯฬลาดัผชัน้ ำธนมร ลใ่าฬย ตพธรรม

5.3

ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ
ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญำธนลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าเกพดปากการฝรัผมร ลใ่าำธนลรกหนฟ้
ปากใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพตทฟ่ธาปเกพดำภ้น ะ่ าฬผรพหารโด้ญช้ หลักเกณฑ์การตัน้ ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญำธน ก.ล.ต.
ฝระกธผกัผดยลฬอพนพปญนการฝระมาณการฯลำาดทยนทฟ่ใาดท่าปะเกพดำภ้นเมม่ธลรกหนฟ้นัน้ มฟฝัญหาญนการป่าฬชําระใมน
ฌดฬญช้ การทพเใราะห์สถานะำธนลรกหนฟแ้ ต่ละราฬ ใทามน่าปะเฝ็นำธนการฯพดนัดและมร ลใ่าำธนหลักทรัอฬ์ทฟ่ญช้ ใา้
ฝระกัน

5.4

ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าำธนเนพนลนทยน
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะตัน้ ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าำธนเนพนลนทยนญนตราสารทยนเมม่ธมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนเนพนลนทยน
ดันกล่าทโด้ลดลนธฬ่านมฟสาระสาใัญและเฝ็นระฬะเทลานานหรมธเมม่ธมฟำ้ธผ่นชฟ้ำธนการด้ธฬใ่า การทฟ่ปะสรย ฝท่าเนพน
ลนทยนดันกล่าทโด้ลดลนธฬ่านมฟสาระสาใัญหรมธเฝ็นระฬะเทลานานหรมธโม่นัน้ ปาเฝ็นต้ธนญช้ ดยลฬอพนพปำธนะ่ าฬผรพหาร

5.5

ธย ฝกรณ์และใ่าเสม่ธมราใา
ญนการใานทณใ่าเสม่ธมราใาำธนธย ฝกรณ์ ะ่ าฬผรพหารปาเฝ็นต้ธนทาการฝระมาณธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์และมร ลใ่า
ในเหลมธเมม่ธเลพกญช้ นานธย ฝกรณ์ และต้ธนทผททนธาฬย การญห้ฝระฌฬชน์และมร ลใ่าในเหลมธญหม่หากมฟ การเฝลฟ่ฬนแฝลน
เกพดำภน้

นธกปากนฟ้ ะ่ าฬผรพหารปาเฝ็นต้ธนสธผทานการด้ธฬใ่าำธนธย ฝกรณ์ญนแต่ละช่ ทนเทลาและผันทภกำาดทยนปากการ
ด้ธฬใ่าหากใาดท่ามร ลใ่า ทฟ่ใาดท่ าปะโด้รั ผใมน ต่า กท่า มร ลใ่ าตามผั ญชฟ ำ ธนสพ นทรัอฬ์ นัน้ ญนการนฟ้ะ่ าฬผรพ หาร
ปาเฝ็นต้ธนญช้ ดยลฬอพนพปทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการใาดการณ์ราฬโด้และใ่าญช้ ป่าฬญนธนาใตซภ่นเกฟ่ฬทเนม่ธนกัผสพนทรัอฬ์นนั ้
5.6

สพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตน
ญนการผันทภกและทัดมร ลใ่าำธนสพนทรัอฬ์โม่มฟตัทตน ณ ทันทฟ่โด้มา ตลธดปนการทดสธผการด้ธฬใ่า ญนภาฬหลัน
ะ่ าฬผรพ หารป าเฝ็ นต้ ธ นฝระมาณการกระแสเนพ นสดทฟ่ใ าดท่ าปะโด้ รัผ ญนธนาใตปากสพน ทรัอ ฬ์ หรมธ หน่ ท ฬำธน
สพนทรัอฬ์ท่ฟก่ธญห้เกพดเนพนสด รทมทัน้ การเลมธกธัตราใพดลดทฟ่เหมาะสมญนการใานทณหามร ลใ่าฝั ปปย ผันำธนกระแส
เนพนสดนัน้ ๆ

5.7

สพนทรัอฬ์ภาษฟ เนพนโด้รธตัดผัญชฟ
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะรัผรร้สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟสาหรัผฯลแตกต่านชัท่ ใราททฟ่ญช้ หักภาษฟ และำาดทยน
ทานภาษฟ ทฟ่โม่โด้ญช้ เมม่ธมฟใทามเฝ็นโฝโด้ใ่ธนำ้านแน่ท่าผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะมฟกาโรทานภาษฟ ญนธนาใตเอฟฬน
อธทฟ่ปะญช้ ฝระฌฬชน์ปากแตกต่านชัท่ ใราทและำาดทยนนัน้ ญนการนฟ้ะ่าฬผรพหารปาเฝ็นต้ธนฝระมาณการท่าผรพษัทฯ
และผรพษัทฬ่ธฬใทรรัผรร้ปานทนสพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟเฝ็นปานทนเท่าญด ฌดฬอพปารณาถภนปานทนกาโรทาน
ภาษฟท่ใฟ าดท่าปะเกพดญนธนาใตญนแต่ละช่ ทนเทลา

5.8

ฝระมาณการหนฟส้ พนฯลฝระฌฬชน์อนักนาน
ฝระมาณการหนฟ้สพ น ฯลฝระฌฬชน์ อ นั ก นานฝระมาณำภ้ น ตามหลั ก ใณพ ต ถาสตร์ ฝ ระกั น ภั ฬ ซภ่ น ต้ ธ นธาถัฬ ำ้ ธ
สมมตพฐานต่าน ๆ ญนการฝระมาณการนัน้ เช่ น ธัตราใพดลด ธัตราการำภ้นเนพนเดมธนญนธนาใต ธัตรามรณะ และ
ธัตราการลาธธกำธนอนักนาน เฝ็นต้น

5.9

สัญญาเช่ า
ญนการอพปารณาฝระเภทำธนสัญญาเช่ าท่าเฝ็นสัญญาเช่ าดาเนพนนานหรมธสัญญาเช่ าทานการเนพน ะ่ าฬผรพหารโด้ญช้
ดยลฬอพนพปญนการฝระเมพนเนม่ธนโำและราฬละเธฟฬดำธนสัญญาเอม่ธอพปารณาท่าผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬโด้ฌธนหรมธรัผ
ฌธนใทามเสฟ่ฬนและฯลฝระฌฬชน์ญนสพนทรัอฬ์ท่เฟ ช่ าดันกล่าทแล้ทหรมธโม่

5.10 ใดฟฮ้ธนร้ธน
ผรพ ษั ท ฯ และผรพ ษั ท ฬ่ ธ ฬมฟ ห นฟ้สพ น ทฟ่ ธ าปปะเกพ ด ำภ้น ปากการถร ก ฮ้ ธนร้ ธ นเรฟ ฬ กใ่ า เสฟ ฬ หาฬ ซภ่ น ะ่ าฬผรพ ห ารโด้ ญ ช้
ดยลฬอพนพปญนการฝระเมพนฯลำธนใดฟท่ถฟ รกฮ้ ธนร้ธนแล้ท ญนกรณฟท่ะฟ ่ าฬผรพหารมฟใทามเชม่ ธมัน่ ท่าปะโม่มฟใทามเสฟฬหาฬ
เกพดำภน้ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะโม่โด้ผันทภกฝระมาณการหนฟส้ พนญนส่ทนนัน้

6.

เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด
นผการเนพนรทม
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558
เนพนสดญนมมธ
เนพนะากธนาใาร
ธธมทรัอฬ์
กระแสราฬทัน
เนพนะากฝระปาและตั๋ทเนพนระฬะสัน้ ทฟ่มธฟ าฬย โม่
เกพน 3 เดมธน นัผปากทันโด้มา
รทมเนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด
หัก: เนพนะากญนนามผรพษัทฯ เอม่ธลรกใ้า
เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด - สยทธพ

7.

(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558

417,000

437,000

417,000

437,000

1,003,272,940
195,903,532

512,233,451
109,449,490

1,003,272,940
180,871,352

512,233,451
96,376,693

300,000,000
1,499,593,472
(793,678,869)
705,914,603

703,000,000
1,325,119,941
(941,367,893)
383,752,048

300,000,000
1,484,561,292
(793,678,869)
690,882,423

703,000,000
1,312,047,144
(941,367,893)
370,679,251

เนพนะากญนสถาผันการเนพน
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
เนพนะากฝระปาทฟ่มฟธาฬย มากกท่า 3 เดมธน แต่โม่เกพน 1 ฝฟ นัผปากทันโด้มา
หัก: เนพนะากญนนามผรพษัทฯ เอม่ธลรกใ้า
เนพนะากญนสถาผันการเนพน - สยทธพ

8.

2,601,258,885
(2,601,258,885)
-

1,701,247,839
(1,701,247,839)
-

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
ลรกหนฟผ้ รพษัทหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ
รทมลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
หัก: ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟญนนามผรพษัทฯ เอม่ธลรกใ้า
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ - สยทธพ

291,789,297
39,383,028
331,172,325
(68,152,307)
263,020,018

528,925,450
40,759,279
569,684,729
(66,618,370)
503,066,359

9.

ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์
ลรกหนฟซ้ ม้ธหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสด
เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์
ลรกหนฟธ้ ย รกรรมฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์
ลรกหนฟท้ รัอฬ์สพนทานฝระกัน
ลรกหนฟฬ้ มมหลักทรัอฬ์
ลรกหนฟธ้ ม่น
รทมลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์
ผทก: ดธกเผฟฬ้ ใ้านรัผ
หัก: ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์ - สยทธพ
ลรกหนฟธ้ ย รกพปสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
ลรกหนฟธ้ ย รกพปสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ

9.1

3,068,977,356
1,342,841,478

764,559,004
1,236,683,895

15,624,093
16,182,700
70,416,493
4,514,042,120
7,299,043
(69,849,426)
4,451,491,737

12,766,053
9,932,973
70,716,493
2,094,658,418
5,970,558
(70,149,426)
2,030,479,550

1,293,596
4,452,785,333

3,477,078
2,033,956,628

ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์ท่รฟ ะนัผการรัผรร้ราฬโด้
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัท ฯ มฟลรกหนฟ้ธยรกพปหลักทรัอฬ์ (รทมดธกเผฟฬ้ ใ้านรัผ) ทฟ่ระนัผการ
รัผรร้ราฬโด้เฝ็นปานทน 70 ล้านผาท และ 71 ล้านผาท ตามลาดัผ ซภ่ นผรพษัทฯ โด้ตัน้ ใ่าเฯม่ธหนฟ้สนสัฬปะสรญแล้ท
ปานทน 70 ล้านผาท และ 70 ล้านผาท ตามลาดัผ

9.2

ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์ปาแนกตามการปัดชัน้
ณ ทั น ทฟ่ 31 ธั น ทาใม 2559 และ 2558 ผรพ ษั ท ฯ โด้ ป าแนกลร ก หนฟ้ ธย รกพ ป หลั ก ทรั อ ฬ์ ต ามฝระกาถำธน
ใณะกรรมการกากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์เรม่ธนการปัดทาผัญชฟเกฟ่ฬทกัผลรกหนฟด้ ้ธฬใยณภาอ ำธนผรพษัท
หลักทรัอฬ์ซ่ภนลรกหนฟป้ ัดชัน้ สรย ฝโด้ดันนฟ้
(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
ลรกหนฟธ้ ย รกพป
หลักทรัอฬ์และ
ดธกเผฟฬ้ ใ้านรัผ

มร ลหนฟป้ ัดชัน้ ฝกตพ
มร ลหนฟป้ ัดชัน้ ตา่ กท่า
มาตรฐาน
มร ลหนฟป้ ัดชัน้ สนสัฬ
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์ สยทธพ

ใ่าเฯม่ธหนฟ้
สนสัฬปะสรญ

มร ลใ่าลรกหนฟส้ ยทธพ

ลรกหนฟธ้ ย รกพป

หลันหักใ่าเฯม่ธ
หนฟส้ นสัฬปะสรญ

หลักทรัอฬ์และ
ดธกเผฟฬ้ ใ้านรัผ

มร ลใ่าลรกหนฟส้ ยทธพ
ใ่าเฯม่ธหนฟ้
สนสัฬปะสรญ

หลันหักใ่าเฯม่ธ
หนฟส้ นสัฬปะสรญ

4,451

-

4,451

2,030

-

2,030

70

(70)

-

1
70

(70)

1
-

4,521

(70)

4,451

2,101

(70)

2,031

9.3

ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม

ฬธดต้นฝฟ
ฌธนกลัผใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ
หนฟส้ รญตัดผัญชฟ
ฬธดฝลาฬฝฟ

10.

2559

2558

70,149,426
(300,000)
69,849,426

70,429,371
(240,000)
(39,945)
70,149,426

สพนทรัอฬ์และหนฟส้ นพ ตราสารธนยอนั ธ์
(หน่ทฬ: ผาท)
ฝระเภทำธนตราสารธนยอันธ์เอม่ธใ้า

นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
มร ลใ่าฬย ตพธรรม
ปานทนเนพนตามสัญญา
31 ธันทาใม 2559

สพนทรัอฬ์
สัญญาฮพ ทเปธร์ส(1)
สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้า
(1)

1,537,688
1,537,688

31 ธันทาใม 2558

-

31 ธันทาใม 2559

31 ธันทาใม 2558

173,325,548
571,190,814

-

มรลใ่าฬย ตพธรรมำธนสัญญาฮพ ทเปธร์สในเหลมธ ณ ทันสพน้ นทด ผันทภกรทมธฬร ่ญน “ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ”
(หน่ทฬ: ผาท)
ฝระเภทำธนตราสารธนยอันธ์เอม่ธใ้า

นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
มร ลใ่าฬย ตพธรรม
ปานทนเนพนตามสัญญา
31 ธันทาใม 2559

หนฟส้ นพ
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์
ฝระเภทญห้สพทธพซม้ธ (Call)
สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้า

33,630,100
2,129,193
35,759,293

31 ธันทาใม 2558

-

31 ธันทาใม 2559

1,024,709,799
721,778,379

31 ธันทาใม 2558

-

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 สัญญาฮพ ทเปธร์สมฟระฬะเทลาใรผกาหนดระฬะสัน้ และมฟการชําระราใาแผผส่ทนต่าน
เฝ็นเนพนสดระหท่านราใาสัญญาฮพ ทเปธร์สกัผราใาสพนทรัอฬ์ธ้านธพนำธนสัญญาฮพ ทเปธร์สฝระเภทนัน้ ๆ ญนทันใรผ
กาหนดธาฬย สัญญา ดันนัน้ ภาระฯร กอันทฟ่แท้ปรพนภาฬญต้สัญญาฮพ ทเปธร์ดันกล่าทเท่ากัผส่ทนต่านราใาดันกล่าท
สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้ามฟระฬะเทลาใรผกาหนดระฬะสัน้ และมฟการชําระราใาแผผส่ทนต่านเฝ็น
เนพนสดระหท่านธัตราซม้ธ*ธัตราำาฬตามทฟ่ระผย ญนสัญญากัผธัตราซม้ธ*ธัตราำาฬธ้านธพนกัผธัตรา ทฟ่ฝระกาถฌดฬ
ธนาใารแห่นฝระเทถโทฬญนทันใรผกาหนดธาฬย ำธนสัญญา ดันนัน้ ภาระฯร กอันทฟ่แท้ปรพนภาฬญต้สัญญาซม้ธำาฬ
เนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้าดันกล่าทเท่ากัผส่ทนต่านำธนธัตราซม้ธ*ธัตราำาฬดันกล่าท
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์มฟ การชําระราใาแผผส่ทนต่ านเฝ็นเนพนสดระหท่านราใาฝพ ดำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพ น
ณ ทันซม้ธำาฬสยดท้าฬกัผราใาญช้ สพทธพ

11.

เนพนลนทยน
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
ราใาทยน
มร ลใ่าฬย ตพธรรม
ราใาทยน
มร ลใ่าฬย ตพธรรม
เนพนลนทยนเอมธ่ ใ้า
หย้นทยน
หน่ทฬลนทยน
รทม

366,724,293
150,000,000
516,724,293
(988,263)
515,736,030

หัก: ใ่าเฯม่ธการฝรัผมร ลใ่า
เนพนลนทยนเอม่ธใ้า - สยทธพ
เนพนลนทยนทัท่ โฝ
หย้นทยน
หัก: ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า
เนพนลนทยนทัท่ โฝ - สยทธพ
เนพนลนทยน - สยทธพ

365,578,003
150,158,027
515,736,030

19,952,465
(17,110,377)
2,842,088
518,578,118

43,224,300
400,000,000
443,224,300
(258,814)
442,965,486

41,262,400
401,703,086
442,965,486

20,233,825
(17,110,377)
3,123,448
446,088,934

12.

เนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า

12.1

ราฬละเธฟฬดเนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า
เนพ น ลนทย น ญนผรพ ษั ท ฬ่ ธฬ ผรพษั ท ร่ ท มและการร่ ท มใ้ า ณ ทั น ทฟ่ 31 ธั นทาใม 2559 และ 2558 มฟ ร าฬละเธฟ ฬ ด
ดันต่ธโฝนฟ้

ชฟ่ ธบรผษัท
บรผษัทร่วม
SBI Royal Securities Plc.
รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทม
กผจการทฝ่ควบคุมร่วมกัน
บรผษัทหลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ โทฬ
ธธนโลน์ จากัด
รทมเนผนลนทภนญนการร่ทมใ้า
รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทมและการร่ทมใ้า

ประเภท
ธภ รกผจ

ประเทถ
ทฝ่จดทะเบฝฬน

บรผษัท
หลักทรัอฬ์

กัมอม ชา

บรผษัท
หลักทรัอฬ์

โทฬ

สกภลเนผน

เรฝฬล
กัมอม ชา

บาท

นบการเนผนรทม
ทภนธธกจาหน่าฬและ
ชาระแล้ท
สัดส่ทนเนผนลนทภน
31
31
31
31
ธันทาใม ธันทาใม ธันทาใม ธันทาใม
2559
2558
2559
2558
อันหน่ทฬ อันหน่ทฬ ร้ธฬละ
ร้ธฬละ
63,960,000 63,960,000

722,222

722,222

20.01

45.00

20.01

45.00

เนผนลนทภนแสดนมม ลใ่า
ตามทผธฝส่ทนโด้เสฝฬ
31
31
ธันทาใม ธันทาใม
2559
2558
อันบาท
อันบาท
111,582

99,648

111,582

99,648

248,709

295,096

248,709
360,291

295,096
394,744

ชฟ่ ธบรผษัท
บรผษัทฬ่อฬ
บรผษัทหลักทรัอฬ์ท่ปฝ รพกษาการลนทภน
เธฮเธสเธส ธผนเตธร์เนชั่ นแนล
จากัด
รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทฬ่ธฬ
บรผษัทร่วม
SBI Royal Securities Plc.
รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทม
กผจการทฝ่ควบคุมร่วมกัน
บรผษัทหลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ โทฬ
ธธนโลน์ จากัด

ประเภท
ธภ รกผจ

ประเทถ
ทฝ่จดทะเบฝฬน

สกภลเนผน

ทฝ่ปรพกษา
การลนทภน

โทฬ

บาท

บรผษัท
หลักทรัอฬ์

กัมอม ชา

บรผษัท
หลักทรัอฬ์

เรฝฬล
กัมอม ชา

โทฬ

บาท

นบการเนผนเฉอาะกผจการ
ทภนธธกจาหน่าฬและ
ชาระแล้ท
สัดส่ทนเนผนลนทภน
31
31
31
31
ธันทาใม
ธันทาใม ธันทาใม ธันทาใม
2559
2558
2559
2558
อันหน่ทฬ อันหน่ทฬ
ร้ธฬละ
ร้ธฬละ
8,000

8,000

96.25

63,960,000 63,960,000

722,222

96.25

20.01

722,222

20.01

45.00

45.00

รทมเนผนลนทภนญนการร่ทมใ้า
รทมเนผนลนทภนญนบรผษัทฬ่ธฬ บรผษัทร่ทมและการร่ทมใ้า

เนผนลนทภนแสดนมม ลใ่า
ตามทผธฝราใาทภน
31
31
ธันทาใม ธันทาใม
2559
2558
อันบาท
อันบาท
7,700

7,700

7,700

7,700

105,462

105,462

105,462

105,462

325,000

325,000

325,000
438,162

325,000
438,162

12.2 การลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า
12.2.1 ส่ทนแผ่นกาโรำาดทยนเผฎดเสรฎปและเนพนฝั นฯลรัผ
ญนระหท่านฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ รัผรร้ส่ทนแผ่นกาโรำาดทยนเผฎดเสรฎปปากการลนทยนญน
ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าญนนผการเนพนรทมและรัผรร้เนพนฝั นฯลรัผปากกพปการดันกล่าทเฝ็นราฬโด้ญนนผการเนพนเาอาะ
กพปการดันนฟ้
(หน่ทฬ: อันบาท)
นบการเนผนเฉอาะกผจการ

นบการเนผนรทม
ส่ทนแบ่นกาโร (ขาดทภน) จาก
เนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทมและ
การร่ทมใ้าสาหรับปฝ ส้นผ สภดทันทฝ่ 31
ธันทาใม

ชฟ่ ธบรผษัท
บรผษัทร่วม
SBI Royal Securities
Plc.
กผจการทฝ่ควบคุมร่วมกัน
บรผษัทหลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ
โทฬ ธธนโลน์ จากัด
รทม

2559

2558

ส่ทนแบ่นกาโร (ขาดทภน) เบฎดเสรฎจ
ธฟ่นจากเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทมและ
การร่ทมใ้าสาหรับปฝ ส้นผ สภด
ทันทฝ่ 31 ธันทาใม

2559

2558

เนผนปั นฯลทฝ่บรผษัทฯรับ
ญนระหท่านปฝ ส้ผนสภด
ทันทฝ่ 31 ธันทาใม

2559

2558

11,951

(1,655)

(13)

-

-

-

(46,387)
(34,436)

(27,663)
(29,318)

(13)

-

-

-

ญนระหท่านฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ ผันทภกส่ทนแผ่นฯลำาดทยนปากผรพษัทร่ทมและการ
ร่ทมใ้าญนนผการเนพนรทมตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬฌดฬธาถัฬำ้ธมร ลทานการเนพนทฟ่ปัดทาฌดฬะ่ าฬผรพหารำธนผรพษัทร่ทมและ
การร่ทมใ้า ฌดฬทฟ่ฬันโม่ฯ่านการตรทปสธผฌดฬฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทดันกล่าท
12.2.2 ำ้ธมร ลทานการเนพนฌดฬสรย ฝำธนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าทฟ่มฟสาระสาใัญ
สรย ฝราฬการญนนผแสดนฐานะทานการเนพน
บรผษัทร่ทม
SBI Royal Securities Plc.
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558
เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด
สผนทรัอฬ์หมภ นเทฝฬนธฟ่น
สผนทรัอฬ์โม่หมภ นเทฝฬน
หนฝ้สผนหมภ นเทฝฬน
สผนทรัอฬ์สภทธผ
สัดส่ทนเนผนลนทภน (ร้ธฬละ)
ส่ทนโด้เสฝฬขธนบรผษัทฯญนสผนทรัอฬ์สภทธผขธนกผจการทฝ่
ลนทภน
ใ่าใทามนผฬม
รทมมม ลใ่าเนผนลนทภน

380
26
38
(17)
427
20.01%

320
16
37
(6)
367
20.01%

85
25
110
111

มม ลใ่าตามบัญชฝ ขธนเนผนลนทภนญนบรผษัทร่ทมและการ
ร่ทมใ้า (ตามทผธฝส่ทนโด้เสฝฬ)

(หน่ทฬ: ล้านบาท)
่
กผจการทฝใทบใภมร่ทมกัน
บรผษัทหลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ โทฬ
ธธนโลน์ จากัด
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558
132
324
368
(272)
552
45.00%

413
49
336
(144)
654
45.00%

74
25
99

248
248

295
295

100

248

295

สรย ฝราฬการญนนผกาโรำาดทยนเผฎดเสรฎป
(หน่ทฬ: ล้านบาท)
กผจการทฝ่ใทบใภมร่ทมกัน

บรผษัทร่ทม
SBI Royal Securities Plc.

บรผษัทหลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ โทฬ
ธธนโลน์ จากัด

สาหรับปฝ สผ้นสภดทันทฝ่ 31 ธันทาใม
2559
ราฬโด้
กาโร (ขาดทภน) สาหรับปฝ
กาโรเบฎดเสรฎจธฟ่นสาหรับปฝ
กาโร (ขาดทภน) เบฎดเสรฎจรทมสาหรับปฝ

2558
81
60
60

2559
13
(8)
(8)

52
(102)
(102)

2558
8
(64)
(64)

13.

ธย ฝกรณ์
(หน่ทฬ: ผาท)
ธย ฝกรณ์
สานักนาน
ราใาทยน
1 มกราใม 2558
ซม้ธเอพม่
ปาหน่าฬ/ตัดปาหน่าฬ
ฌธนเำ้า (ธธก)
31 ธันทาใม 2558
ซม้ธเอพม่
ปาหน่าฬ/ตัดปาหน่าฬ
ฌธนเำ้า (ธธก)
31 ธันทาใม 2559
ใ่าเสม่ธมราใาสะสม
1 มกราใม 2558
ใ่าเสม่ธมราใาสาหรัผฝฟ
ใ่าเสม่ธมราใาสาหรัผส่ทนทฟ่ปาหน่าฬ*ตัดปาหน่าฬ
31 ธันทาใม 2558
ใ่าเสม่ธมราใาสาหรัผฝฟ
ใ่าเสม่ธมราใาสาหรัผส่ทนทฟ่ปาหน่าฬ*ตัดปาหน่าฬ
31 ธันทาใม 2559
มร ลใ่าสยทธพตามผัญชฟ
31 ธันทาใม 2558
31 ธันทาใม 2559
ใ่าเสม่ธมราใาสาหรัผฝฟ สนพ ้ สยดทันทฟ่
31 ธันทาใม 2558
31 ธันทาใม 2559

นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
เใรม่ธนตกแต่น
ธย ฝกรณ์
และตพดตัน้
ฬานอาหนะ ระหท่านตพดตัน้

รทม

237,219,844 205,000,229
5,105,684
2,532,566
(4,331,922) (10,380,262)
50,048
2,332,507
238,043,654 199,485,040
4,953,471
3,142,507
(1,836,361) (18,271,050)
2,483,621
2,056,821
243,644,385 186,413,318

15,222,804
(642,000)
14,580,804
14,580,804

184,606,266 156,701,189
23,040,623
21,103,500
(4,044,877) (8,420,061)
203,602,012 169,384,628
18,197,685
14,969,654
(589,941) (15,477,039)
221,209,756 168,877,243

7,423,783
1,797,369
(625,289)
8,595,863
1,749,000
10,344,863

-

348,731,238
45,941,492
(13,090,227)
381,582,503
34,916,339
(16,066,980)
400,431,862

5,984,941
4,235,941

938,300
1,279,031

71,465,295
45,485,676

34,441,642
22,434,629

30,100,412
17,536,075

203,792 457,646,669
3,117,063
10,755,313
(15,354,184)
(2,382,555)
938,300 453,047,798
4,881,173
12,977,151
(20,107,411)
(4,540,442)
1,279,031 445,917,538

45,941,492
34,916,339

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ มฟธยฝกรณ์ปานทนหนภ่นซภ่นตัดใ่าเสม่ธมราใาหมดแล้ทแต่ฬันญช้ นาน
ธฬร ่ ราใาทยนเดพมก่ธนหักใ่าเสม่ธมราใาสะสมและใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าำธนสพนทรัอฬ์ดันกล่าทมฟปานทนเนพนฝระมาณ
328 ล้านผาท และ 243 ล้านผาท ตามลาดัผ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ฬานอาหนะำธนผรพษัทฯ ซภ่ นมฟมรลใ่าสยทธพตามผัญชฟปานทน 4 ล้านผาทและ
6 ล้านผาท ตามลาดัผ ซภ่นเฝ็นฬานอาหนะภาฬญต้สัญญาเช่ าทานการเนพน

14.

สพนทรัอฬ์โม่มตฟ ทั ตน
(หน่ทฬ: ผาท)

ใ่าสมาชพก
ตลาดธนยอันธ์

นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
ใ่าซม้ธส่ทนนาน
ฌฝรแกรม
นาฬหน้าลรกใ้า
ฌฝรแกรม
ใธมอพทเตธร์
ราฬฬ่ธฬ
ใธมอพทเตธร์ ระหท่านอัฒนา

รทม

ราใาทยน
1 มกราใม 2558
ซม้ธเอพม่
ตัดปาหน่าฬ
ฌธนเำ้า (ธธก)
31 ธันทาใม 2558
ซม้ธเอพม่
ตัดปาหน่าฬ
ฌธนเำ้า (ธธก)
31 ธันทาใม 2559
ใ่าตัดปาหน่าฬสะสม
1 มกราใม 2558
ใ่าตัดปาหน่าฬสาหรัผฝฟ
31 ธันทาใม 2558
ใ่าตัดปาหน่าฬสาหรัผฝฟ
ใ่าตัดปาหน่าฬส่ทนตัดปาหน่าฬ
31 ธันทาใม 2559
มรลใ่าสยทธพตามผัญชฟ
31 ธันทาใม 2558
31 ธันทาใม 2559

5,000,000
5,000,000
5,000,000

6,384,000
6,384,000
6,384,000

102,293,224
9,651,437
7,712,502
119,657,163
3,458,872
(22,313)
3,559,371
126,653,093

9,054,429
7,476,053
(502,000)
(7,712,502)
8,315,980
3,892,597
(3,559,371)
8,649,206

122,731,653
17,127,490
(502,000)
139,357,143
7,351,469
(22,313)
146,686,299

3,414,026
499,726
3,913,752
499,726
4,413,478

6,384,000
6,384,000
6,384,000

76,535,019
14,025,767
90,560,786
10,533,526
(22,312)
101,072,000

-

86,333,045
14,525,493
100,858,538
11,033,252
(22,312)
111,869,478

1,086,248

-

29,096,377

8,315,980

38,498,605

586,522

-

25,581,093

8,649,206

34,816,821

ใ่าตัดปาหน่าฬสาหรัผฝฟ สนพ ้ สยดทันทฟ่
31 ธันทาใม 2558

14,525,493

31 ธันทาใม 2559

11,033,252

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัท ฯ มฟฌฝรแกรมใธมอพทเตธร์ ปานทนหนภ่ นซภ่ นตัดปาหน่าฬหมด
แล้ทแต่ฬันญช้ นานธฬร ่ ราใาทยนเดพมก่ธนหักใ่าตัดปาหน่าฬสะสมำธนสพนทรัอฬ์ดันกล่าทมฟปานทน 82 ล้านผาท และ 75
ล้านผาท ตามลาดัผ

15.

สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ และภาษฟเนพนโด้

15.1

สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ

สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ ฝระกธผด้ทฬฯลกระทผทานภาษฟท่เฟ กพดปากราฬการฯลแตกต่านชัท่ ใราทดันต่ธโฝนฟ้
(หน่ทฬ: ผาท)

31 ธันทาใม
2559
ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟทเ่ฟ กพดปาก:
ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าเนพนลนทยน
ส่ทนแผ่นฯลำาดทยนปากเนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทม
ฝระมาณการหนฟส้ พนฯลฝระฌฬชน์อนักนาน
กาโรทฟ่ฬันโม่เกพดำภน้ ปากการทัดมร ลใ่าเนพนลนทยน
ธม่น ๆ
สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ - สยทธพ
รัผรร้ราฬโด้ (ใ่าญช้ ป่าฬ) ภาษฟ เนพนโด้:
-ญนส่ทนกาโรหรมธำาดทยน

3,422,075
(1,223,988)
10,586,519
(1,072,939)
4,405,914
16,117,581

นผการเนพนรทม
ราฬโด้ (ใ่าญช้ ป่าฬ) ภาษฟ เนพนโด้ทฟ่
แสดนญนนผกาโรำาดทยนเผฎดเสรฎป
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2558
2559
2558
3,422,075
1,162,853
9,165,011
(894,961)
3,823,982
16,678,960

-ญนส่ทนำธนกาโรำาดทยนเผฎดเสรฎปธม่น
-กัผกาโรสะสมฌดฬตรน
รทม

(2,386,841)
1,421,508
(177,978)
581,932
(561,379)

1,162,853
711,040
(894,961)
2,056,929
3,035,861

(564,647)

4,371,240

3,268
(561,379)

(1,335,379)
3,035,861

(หน่ทฬ: ผาท)

31 ธันทาใม
2559
ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟทเ่ฟ กพดปาก:
ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่าเนพนลนทยน
ฝระมาณการหนฟส้ พนฯลฝระฌฬชน์อนักนาน
กาโรทฟ่ฬันโม่เกพดำภน้ ปากการทัดมร ลใ่าเนพนลนทยน
ธม่น ๆ
สพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ - สยทธพ
รัผรร้ราฬโด้ (ใ่าญช้ ป่าฬ) ภาษฟ เนพนโด้:
-ญนส่ทนกาโรหรมธำาดทยน
-กัผกาโรสะสมฌดฬตรน
รทม

3,422,075
10,344,011
(1,072,939)
4,405,914
17,099,061

นผการเนพนเาอาะกพปการ
ราฬโด้ (ใ่าญช้ ป่าฬ) ภาษฟ เนพนโด้ทฟ่
แสดนญนนผกาโรำาดทยนเผฎดเสรฎป
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2558
2559
2558
3,422,075
8,999,733
(894,961)
3,823,982
15,350,829

1,344,278
(177,978)
581,932
1,748,232

545,762
(894,961)
2,056,929
1,707,730

1,748,232
1,748,232

1,707,730
1,707,730

15.2 ใ่าญช้ ป่าฬภาษฟเนพนโด้
ใ่าญช้ ป่าฬภาษฟเนพนโด้สาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 สรย ฝโด้ดันนฟ้
นผการเนพนรทม
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
ภาษฟเนพนโด้ฝัปปย ผัน
ภาษฟเนพนโด้นพตพผยใใลระหท่านกาล
ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟ
ภาษฟเนพนโด้รธตัดผัญชฟปากการเกพดฯลแตกต่าน
ชัท่ ใราทและการกลัผราฬการฯลแตกต่านชัท่ ใราท
ใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด้ท่แฟ สดนธฬร ่ญนส่ทนำธนกาโรหรมธ
ำาดทยน

(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558

(75,757,571)

(50,985,726)

(75,229,928)

(50,523,886)

(564,647)

4,371,240

1,748,232

1,707,730

(76,322,218)

(46,614,486)

(73,481,696)

(48,816,156)

ราฬการกระทผฬธดปานทนเนพนระหท่านใ่าญช้ ป่าฬภาษฟ เนพนโด้กัผฯลใรณกาโรทานผัญชฟสาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ
2558 กัผธัตราภาษฟ เนพนโด้ สามารถแสดนโด้ดันนฟ้
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทม
นผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
2559
2558

กาโรทานผัญชฟก่ธนใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด้
ธัตราภาษฟเนพนโด้
ปานทนภาษฟตามธัตราภาษฟเนพนโด้
ฯลกระทผทานภาษฟสยทธพำธน :
ราฬโด้หรมธใ่าญช้ป่าฬทฟ่โม่ถมธเฝ็นราฬโด้หรมธ
ใ่าญช้ป่าฬทานภาษฟ
ฯลแตกต่านชัท่ ใราทส่ทนทฟ่โม่เใฬรัผรร้เฝ็นสพนทรัอฬ์
ภาษฟเนพนโด้ญนฝฟ ก่ธนแต่ผันทภกรัผรร้ญนฝฟ ฝัปปย ผัน
ำาดทยนทานภาษฟท่โฟ ม่โด้ผันทภกรัผรร้เฝ็นสพนทรัอฬ์
ภาษฟเนพนโด้แต่ญช้ฝระฌฬชน์ญนฝฟ ฝัปปย ผัน
ส่ทนแผ่นฯลำาดทยนเนพนลนทยนญนกพปการร่ทมใ้า
ทฟ่โม่โด้ผันทภกสพนทรัอฬ์ภาษฟเนพนโด้
ธม่น ๆ
ใ่าญช้ป่าฬภาษฟเนพนโด้ท่แฟ สดนธฬร ่ญนส่ทนำธนกาโรหรมธ
ำาดทยน

307,665,529
20%
(61,533,106)

184,347,341
20%
(36,869,468)

340,984,923
20%
(68,196,985)

211,319,441
20%
(42,263,888)

(6,193,675)

(5,866,586)

(5,966,655)

(5,855,783)

-

2,259,504

-

-

-

91,108

-

-

(9,277,381)
681,944

(5,532,559)
(696,485)

681,944

(696,485)

(76,322,218)

(46,614,486)

(73,481,696)

(48,816,156)

16.

สพนทรัอฬ์ธนม่
นผการเนพนรทม
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558
ดธกเผฟฬ้ ใ้านรัผ
ใ่าญช้ ป่าฬป่าฬล่ทนหน้า
เนพนมัดปา
เนพนสมทผกธนทยนทดแทนใทามเสฟฬหาฬญนระผผการ
ชําระราใาและส่นมธผหลักทรัอฬ์
เนพนฝระกันหลักทรัอฬ์เอม่ธใทามมัน่ ใน
ราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมใ้านรัผ
เนพนทดรธนป่าฬ
เนพนญห้กร้ฬมมแก่อนักนาน
ภาษฟ ถรกหัก ณ ทฟ่ป่าฬ
ลรกหนฟธ้ ม่น - กพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน
ธม่น ๆ
รทม
หัก: ใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ/ใ่าเฯม่ธการด้ธฬใ่า
สพนทรัอฬ์ธม่น - สยทธพ

(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558

14,402,290
22,427,933
19,578,671

5,770,868
17,123,355
20,119,782

14,402,290
22,175,046
19,578,671

5,770,868
16,874,395
20,119,782

68,749,342
5,000,000
2,663,857
3,717,738
1,504,875
840,357
6,184,346
145,069,409
(2,856,353)
142,213,056

60,563,782
5,000,000
3,380,922
3,373,015
1,422,273
2,618,862
4,770,663
124,143,522
(2,856,353)
121,287,169

68,749,342
5,000,000
2,663,587
3,717,738
1,501,876
4,268,455
4,932,348
146,989,353
(2,856,353)
144,133,000

60,563,782
5,000,000
3,380,922
3,373,015
1,422,274
5,638,934
2,946,468
125,090,440
(2,856,353)
122,234,087

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 เนพนญห้กร้ฬมมแก่อนักนานำธนผรพษัทฯ ใพดดธกเผฟฬ้ ญนธัตราร้ธฬละ 3.40
ถภน 3.50 ต่ธฝฟ และธัตราร้ธฬละ 3.40 ถภน 3.72 ต่ธฝฟ ตามลาดัผ

17.

เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
เป้าหนฟผ้ รพษัทหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ
รทมเป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ

1,469,766,696
7,128,309
1,476,895,005

179,926,074
4,894,599
184,820,673

18.

เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์
เป้าหนฟซ้ ม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสด
เป้าหนฟท้ รัอฬ์สพนทานฝระกัน
เป้าหนฟธ้ ย รกรรมฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์
รทมเป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์
เป้าหนฟธ้ ย รกพปสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
เป้าหนฟธ้ ย รกพปสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
รทมเป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า

19.

2,079,881,925
15,624,093
16,182,700
2,111,688,718

1,147,063,240
12,766,053
27,367,973
1,187,197,266

2,403,119
2,114,091,837

3,188,265
1,190,385,531

ฝระมาณการหนฟส้ นพ ฯลฝระฌฬชน์อนักนาน
ปานทนเนพนฝระมาณการหนฟส้ พนฯลฝระฌฬชน์อนักนานตามภาระฯร กอันฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ แสดนโด้ดันนฟ้

ภาระฯร กอันตามฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ต้นฝฟ
ต้นทยนผรพการฝั ปปย ผัน
ต้นทยนดธกเผฟฬ้
(กาโร) ำาดทยนปากการฝระมาณการซภ่นใานทณ
ตามหลักใณพตถาสตร์ฝระกันภัฬ:
ส่ทนทฟ่เกพดปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนำ้ธสมมตพด้าน
ฝระชากรถาสตร์
ส่ทนทฟ่เกพดปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนำ้ธสมมตพทานการเนพน
ส่ทนทฟ่เกพดปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนธม่น
ฯลฝระฌฬชน์ทฟ่ป่าฬญนระหท่านฝฟ
ลดลนปากการฌธนอนักนานอร้ธมภาระฯร กอัน
ฯลฝระฌฬชน์อนักนานโฝผรพษัทฬ่ธฬ
ภาระฯร กอันตามฌใรนการฯลฝระฌฬชน์ฝลาฬฝฟ

นผการเนพนรทม
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558

(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558

47,268,934
5,881,790
1,225,753

44,175,570
6,062,080
1,141,284

44,998,665
5,563,744
1,157,646

42,269,853
5,754,699
1,084,113

-

(4,110,000)

-

(4,110,000)

54,376,477

47,268,934

51,720,055

44,998,665

ใ่าญช้ ป่าฬเกฟ่ฬทกัผฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาทำธนอนักนานทฟ่รทมธฬร ่ญนส่ทนำธนกาโรหรมธำาดทยน แสดนโด้ดันนฟ้
นผการเนพนรทม
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
ต้นทยนผรพการฝั ปปย ผัน
ต้นทยนดธกเผฟฬ้
รทมใ่าญช้ป่าฬฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาทำธนอนักนาน

5,881,790
1,225,753
7,107,543

(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558

6,062,080
1,141,284
7,203,364

5,563,744
1,157,646
6,721,390

5,754,699
1,084,113
6,838,812

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬใาดท่าปะป่าฬชําระฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาทำธนอนักนานภาฬญน
1 ฝฟ ำ้านหน้า เฝ็นปานทนฝระมาณ 5 ล้านผาท (เาอาะผรพษัทฯ : ปานทน 5 ล้านผาท)
ณ ทั นทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ระฬะเทลาเาลฟ่ฬถ่ ทนนา้ หนักญนการป่ าฬชํ าระฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาทำธน
อนักนานำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬฝระมาณ 10 ฝฟ และ 10 ฝฟ ตามลาดัผ (เาอาะผรพษัทฯ : 10 ฝฟ และ 10 ฝฟ
ตามลาดัผ)
ำ้ธสมมตพท่สฟ าใัญญนการฝระมาณการหนฟส้ พนฯลฝระฌฬชน์อนักนานตามหลักใณพตถาสตร์ฝระกันภัฬ สรย ฝโด้ดันนฟ้
(หน่ทฬ: ร้ธฬละต่ธฝฟ )
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
ธัตราใพดลด
ธัตราการำภน้ เนพนเดมธนญนธนาใต
ธัตราการหมย นเทฟฬนำธนอนักนาน

3.0
2.2 - 7.0
0.0 - 33.0

3.0
2.2 - 7.0
0.0 - 33.0

ฯลกระทผำธนการเฝลฟ่ฬนแฝลนำ้ธสมมตพท่ฟสาใัญต่ธมร ลใ่าฝั ปปย ผันำธนภาระฯร กอันฯลฝระฌฬชน์ (ฝระมาณการ
หนฟส้ พนฯลฝระฌฬชน์อนักนาน) ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 สรย ฝโด้ดันนฟ้

ำ้ธสมมตพเอพม่ ำภน้
ร้ธฬละต่ธฝฟ
ธัตราใพดลด
ธัตราการำภน้ เนพนเดมธนญนธนาใต
ธัตราการหมย นเทฟฬนำธนอนักนาน

1.0
1.0
20.0

นผการเนพนรทม
31 ธันทาใม 2559
ฝระมาณการ
หนฟส้ พน
ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ ำภน้
ำ้ธสมมตพ
(ลดลน)
ลดลน
ล้านผาท
ร้ธฬละต่ธฝฟ
(3.0)
4.4
(6.7)

1.0
1.0
20.0

ฝระมาณการ
หนฟส้ พน
ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ ำภน้
(ลดลน)
ล้านผาท
3.4
(3.9)
8.6

ำ้ธสมมตพเอพม่ ำภน้
ร้ธฬละต่ธฝฟ
ธัตราใพดลด
ธัตราการำภน้ เนพนเดมธนญนธนาใต
ธัตราการหมย นเทฟฬนำธนอนักนาน

1.0
1.0
20.0

ำ้ธสมมตพเอพม่ ำภน้
ร้ธฬละต่ธฝฟ
ธัตราใพดลด
ธัตราการำภน้ เนพนเดมธนญนธนาใต
ธัตราการหมย นเทฟฬนำธนอนักนาน

1.0
1.0
20.0

ำ้ธสมมตพเอพม่ ำภน้
ร้ธฬละต่ธฝฟ
ธัตราใพดลด
ธัตราการำภน้ เนพนเดมธนญนธนาใต
ธัตราการหมย นเทฟฬนำธนอนักนาน

1.0
1.0
20.0

นผการเนพนรทม
31 ธันทาใม 2558
ฝระมาณการ
หนฟส้ พน
ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ ำภน้
ำ้ธสมมตพ
(ลดลน)
ลดลน
ล้านผาท
ร้ธฬละต่ธฝฟ
(2.9)
3.7
(5.7)

1.0
1.0
20.0

นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
ฝระมาณการ
หนฟส้ พน
ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ ำภน้
ำ้ธสมมตพ
(ลดลน)
ลดลน
ล้านผาท
ร้ธฬละต่ธฝฟ
(2.8)
4.0
(6.2)

1.0
1.0
20.0

นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2558
ฝระมาณการ
หนฟส้ พน
ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ ำภน้
ำ้ธสมมตพ
(ลดลน)
ลดลน
ล้านผาท
ร้ธฬละต่ธฝฟ
(2.7)
3.4
(5.2)

1.0
1.0
20.0

ฝระมาณการ
หนฟส้ พน
ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ ำภน้
(ลดลน)
ล้านผาท
3.3
(3.3)
7.2

ฝระมาณการ
หนฟส้ พน
ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ ำภน้
(ลดลน)
ล้านผาท
3.1
(3.7)
7.9

ฝระมาณการ
หนฟส้ พน
ฯลฝระฌฬชน์
อนักนานเอพม่ ำภน้
(ลดลน)
ล้านผาท
3.0
(3.1)
6.7

20. เป้าหนฟธ้ ม่น
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและ
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558
เป้าหนฟธ้ ม่น - ธนาใาร ซฟโธเธฎมผฟ โทฬ ปากัด (มหาชน)
เป้าหนฟธ้ นม่ - กพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน

1,353,551
281,693
1,635,244

รทมเป้าหนฟธ้ ม่น

1,353,551
286,230
1,639,781

เป้าหนฟ้ธม่น - ธนาใาร ซฟโธเธฎมผฟ โทฬ ปากัด (มหาชน) เฝ็นเป้าหนฟป้ ากการรัผชําระหนฟ้ปากลรกหนฟ้ตามสัญญา
Loan Management Agency Agreement แทนธนาใารดันกล่าท
21.

หนฟส้ นพ ธมน่
นผการเนพนรทม
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558
ภาษฟเนพนโด้หัก ณ ทฟป่ ่าฬใ้านป่าฬ
ภาษฟมรลใ่าเอพม่ ใ้านป่าฬ
หนฟส้ นพ ตามสัญญาเช่ าการเนพน
เนพนฝระกันอนักนาน
ธม่น ๆ
รทมหนฟส้ พนธม่น

21.1

11,127,659
7,066,777
1,711,971
3,412,366
11,896,703
35,215,476

12,203,078
6,656,030
2,703,259
2,912,366
8,835,368
33,310,101

(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558
10,687,233
6,816,673
1,711,971
3,412,366
11,896,703
34,524,946

11,806,062
6,406,397
2,703,259
2,912,366
8,835,368
32,663,452

หนฟส้ นพ ตามสัญญาเช่ าการเนพน
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและ
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
หนฟส้ พนตามสัญญาเช่ าการเนพน
หัก: ดธกเผฟฬ้ รธตัดผัญชฟ
หนฟส้ พนตามสัญญาเช่ าการเนพน - สยทธพ
หัก: ส่ทนทฟ่ถภนกาหนดชําระภาฬญนหนภ่นฝฟ
หนฟส้ พนตามสัญญาเช่ าการเนพน - สยทธพปากส่ทนทฟ่ถภนกาหนดชําระภาฬญนหนภ่นฝฟ

1,818,205
(106,234)
1,711,971
(1,062,423)
649,548

2,966,545
(263,286)
2,703,259
(991,288)
1,711,971

ผรพษั ทฯ โด้ ทาสั ญญาเช่ าการเนพ นเอม่ ธเช่ าฬานอาหนะญช้ ญนการด าเนพนนานำธนกพ ปการฌดฬมฟ กาหนดการชํ าระ
ใ่าเช่ าเฝ็นราฬเดมธน ธาฬย ำธนสัญญามฟระฬะเทลา 4 ฝฟ

ผรพษัทฯ มฟภาระฯร กอันทฟ่ปะต้ธนป่าฬใ่าเช่ าำัน้ ตา่ ตามสัญญาเช่ าการเนพนดันนฟ้
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
โม่เกพน 1 ฝฟ

1 - 4 ฝฟ

รทม

ฯลรทมำธนปานทนเนพนำัน้ ตา่ ทฟ่ต้ธนป่าฬทัน้ สพน้ ตามสัญญาเช่ าการเนพน
หัก: ดธกเผฟฬ้ รธตัดผัญชฟ

1,148,340
(85,917)

669,865
(20,317)

1,818,205
(106,234)

มรลใ่าฝั ปปย ผันำธนปานทนเนพนำัน้ ตา่ ทฟ่ต้ธนป่าฬ
ทัน้ สพน้ ตามสัญญาเช่ าการเนพน

1,062,423

649,548

1,711,971

(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2558
โม่เกพน 1 ฝฟ
ฯลรทมำธนปานทนเนพนำัน้ ตา่ ทฟ่ต้ธนป่าฬทัน้ สพน้ ตามสัญญาเช่ าการเนพน
หัก: ดธกเผฟฬ้ รธตัดผัญชฟ
มรลใ่าฝั ปปย ผันำธนปานทนเนพนำัน้ ตา่ ทฟ่ต้ธนป่าฬ
ทัน้ สพน้ ตามสัญญาเช่ าการเนพน

22.

1 - 4 ฝฟ

รทม

1,148,340
(157,052)

1,818,205
(106,234)

2,966,545
(263,286)

991,288

1,711,971

2,703,259

ทยนเรมธนหยน้
ราฬการกระทผฬธดทยนปดทะเผฟฬน ธธกปาหน่าฬและชําระแล้ทำธนผรพษัทฯ สาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559 และ 2558 มฟดันนฟ้

ทยนปดทะเผฟฬน
หย้นสามัญ ณ ทันต้นฝฟ
ปดทะเผฟฬนลดทยน
ปดทะเผฟฬนเอพม่ ทยน
หย้นสามัญ ณ ทันฝลาฬฝฟ
ทยนธธกปาหน่าฬและชําระแล้ท
หย้นสามัญ ณ ทันต้นฝฟ
ธธกหย้นสามัญเอพม่ ทยนเอม่ธชําระราใาเนพนลนทยนญนการ
ร่ทมใ้า
หย้นสามัญ ณ ทันฝลาฬฝฟ

สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่
31 ธันทาใม 2559
ปานทนหย้น
ผาท

สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่
31 ธันทาใม 2558
ปานทนหย้น
ผาท

581,403,025
581,403,025

930,244,840
930,244,840

550,055,813
(781)
31,347,993
581,403,025

880,089,301
(1,249)
50,156,788
930,244,840

581,403,025

930,244,840

550,055,032

880,088,052

581,403,025

930,244,840

31,347,993
581,403,025

50,156,788
930,244,840

23.

สารธนตามกฎหมาฬ
ภาฬญต้ผทผัญญัตพำธนมาตรา 116 แห่นอระราชผัญญัตพผรพษัทมหาชนปากัด อ.ถ. 2535 ผรพษัทฯ ต้ธนปัดสรร
กาโรสยทธพฝระปาฝฟ ส่ทนหนภ่นโท้เฝ็นทยนสารธนโม่น้ธฬกท่าร้ธฬละ 5 ำธนกาโรสยทธพฝระปาฝฟ หักด้ทฬฬธดำาดทยนสะสม
ฬกมา (ถ้ามฟ) ปนกท่าทยนสารธนนฟ้ปะมฟปานทนโม่น้ธฬกท่าร้ธฬละ 10 ำธนทยนปดทะเผฟฬน สารธนตามกฎหมาฬ
ดันกล่าทโม่สามารถนาโฝป่าฬเนพนฝั นฯลโด้

24.

ราฬโด้ใ่านาฬหน้า
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬตราสารธนยอันธ์
ใ่านาฬหน้าธม่น
รทม

25.

1,355,023,055
81,000,051
7,379,511
1,443,402,617

1,333,620,725
72,819,218
8,177,296
1,414,617,239

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ
(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
การปัดปาหน่าฬหลักทรัอฬ์
ทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน
การฬมม/ญห้ฬมมหลักทรัอฬ์
การทพเใราะห์หลักทรัอฬ์
ธม่น ๆ
รทม

80,395,767
9,259,000
2,629,696
28,000,000
621,894
120,906,357

42,767,675
12,410,000
877,114
6,000,000
595,390
62,650,179

26. กธนทยนสารธนเลฟฬ้ นชฟอ
ผรพษัทฯ และอนักนานำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬและอนักนานำธนผรพษัทฬ่ธฬโด้ร่ทมกันปัดตัน้ กธนทยนสารธน
เลฟฬ้ นชฟอำภน้ ตามอระราชผัญญัตพกธนทยนสารธนเลฟฬ้ นชฟอ อ.ถ. 2530 ผรพษัทฯ ผรพษัทฬ่ธฬและอนักนานำธนแต่
ละผรพษัทป่าฬสมทผกธนทยนดันกล่าทเฝ็นราฬเดมธนญนธัตราร้ธฬละ 5 ถภน 10 ำธนเนพนเดมธน กธนทยนสารธนเลฟฬ้ นชฟอ
นฟผ้ รพหารฌดฬผรพษัทหลักทรัอฬ์ปัดการกธนทยนสธนแห่น และปะถรกป่าฬญห้กัผอนักนานญนกรณฟท่ฟธธกปากนานตาม
ระเผฟฬผท่าด้ทฬกธนทยนำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬ ญนระหท่านฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ
และผรพษัทฬ่ธฬโด้รัผรร้เนพนสมทผดันกล่าทเฝ็นใ่าญช้ ป่าฬดันนฟ้
นผการเนพนรทม
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
เนพนสมทผกธนทยนสารธนเลฟฬ้ นชฟอ

27.

26,078,778

26,748,322

(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
23,431,362

24,177,307

ธนใ์ฝระกธผำธนกาโร (ำาดทยน) เผฎดเสรฎปธมน่
ธนใ์ฝระกธผำธนกาโร (ำาดทยน) เผฎดเสรฎปธม่นสาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ฝระกธผด้ทฬ
(หน่ทฬ: ผาท)

นบการเนผนรทม
สาหรับปฝ ส้นผ สภดทันทฝ่ 31 ธันทาใม
2559
(ก) ราฬการทฝ่จะถมกบันทพกญนส่ทนขธนกาโรหรฟธขาดทภน
ญนภาฬหลัน:
กาโร (ขาดทภน) จากการแปลนใ่านบการเนผนทฝ่เป็น
เนผนตราต่านประเทถ
หัก: ภาษฝเนผนโด้
กาโร (ขาดทภน) จากการแปลนใ่านบการเนผนทฝ่เป็น
เนผนตราต่านประเทถ - สภทธผจากภาษฝเนผนโด้
กาโร (ขาดทภน) เบฎดเสรฎจธฟ่นสาหรับปฝ

2558

นบการเนผนเฉอาะกผจการ
สาหรับปฝ ส้นผ สภดทันทฝ่ 31 ธันทาใม
2559
2558

(16,340)
3,268

6,549,105
(1,335,379)

-

-

(13,072)
(13,072)

5,213,726
5,213,726

-

-

28.

กาโรต่ธหยน้
กาโรต่ธหย้นำัน้ อม้นฐานใานทณฌดฬการหารกาโรสาหรัผฝฟ ส่ทนทฟ่เฝ็นำธนฯร ้ถมธหย้นผรพษัทฯ
เผฎดเสรฎปธม่น) ด้ทฬปานทนถัทเาลฟ่ฬถ่ทนนา้ หนักำธนหย้นสามัญทฟ่ธธกธฬร ่ญนระหท่านฝฟ

(โม่รทมกาโรำาดทยน

นผการเนพนรทม
สาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
ปานทนหย้นสามัญ
กาโรสาหรัผฝฟ
ถัทเาลฟ่ฬถ่ทนนา้ หนัก
กาโรต่ธหย้น
2559
2558
2559
2558
2559
2558
อันผาท
อันผาท
อันหย้น
อันหย้น
ผาท
ผาท
กาโรต่ธหย้นำัน้ อมน้ ฐาน
กาโรสาหรัผฝฟ ส่ทนทฟ่เฝ็นำธนฯร ้ถมธหย้น
ผรพษัทฯ

231,318

137,847

581,403

550,222

0.40

0.25

นผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
ปานทนหย้นสามัญ
กาโรสาหรัผฝฟ
ถัทเาลฟ่ฬถ่ทนนา้ หนัก
กาโรต่ธหย้น
2559
2558
2559
2558
2559
2558
อันผาท
อันผาท
อันหย้น
อันหย้น
ผาท
ผาท
กาโรต่ธหย้นำัน้ อมน้ ฐาน
กาโรสาหรัผฝฟ ส่ทนทฟ่เฝ็นำธนฯร ้ถมธหย้น
ผรพษัทฯ

29.

267,503

162,503

581,403

550,222

0.46

0.30

เนพนฝั นฯล
เนพนฝั นฯลทฟ่ฝระกาถป่าฬญนระหท่านฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 มฟดันนฟ้
เนพนฝั นฯล
เนพนฝั นฯลฝระปาฝฟ 2557
เนพนฝั นฯลฝระปาฝฟ 2558

เนพนฝั นฯลป่าฬ
อันผาท

เนพนฝั นฯลป่าฬ
ต่ธหย้น
ผาท

ทฟ่ฝระชย มสามัญฯร ้ถมธหย้นเมม่ธ
ทันทฟ่ 27 เมษาฬน 2558

93,509

0.17

ทฟ่ฝระชย มสามัญฯร ้ถมธหย้นเมม่ธ
ทันทฟ่ 27 เมษาฬน 2559

75,582

0.13

ธนยมัตพฌดฬ

30. ราฬการธย รกพปกัผกพปการทฟเ่ กฟฬ่ ทำ้ธนกัน
30.1 ลักษณะใทามสัมอันธ์
ชฟ่ ธ
บรผษัท หลักทรัอฬ์ท่ปฝ รพกษาการลนทภน เธฮเธสเธส ธผนเตธร์เนชั่ นแนล จากัด
SBI Royal Securities Plc.
บรผษัท หลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ โทฬ ธธนโลน์ จากัด
ธนาใารโธซฝ บฝซฝ (โทฬ) จากัด (มหาชน)
บรผษัท ฮผ นนั ซ่ า จากัด (มหาชน)
บรผษัทหลักทรัอฬ์ ฮผ นนั ซ่ า จากัด
บรผษัท ทรม ฬม นผเทธร์แซล ใธนเทธร์เจ้นซ์ จากัด
บรผษัท ทรม ทผช่ั น กรภ ๊ป จากัด (มหาชน)

ใทามสัมอันธ์
เป็นบรผษัทฬ่ธฬ
เป็นบรผษัทร่ทม
เป็นกผจการทฝ่ใทบใภมร่ทมกัน
ฯม ้ถฟธหภน้ ราฬญหญ่บรผษัทฯ (ถฟธหภ้น 22.29%
ณ ทันทฝ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558)
ฯม ้ถฟธหภน้ ราฬญหญ่บรผษัทฯ (ถฟธหภ้น 29.29%
ณ ทันทฝ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558)
เป็นบรผษัทฬ่ธฬขธนฯม ้ถฟธหภ้นราฬญหญ่
มฝกรรมการร่ทมกัน
มฝกรรมการร่ทมกันจนถพนเดฟธนกันฬาฬน 2559
มฝกรรมการร่ทมกัน

30.2 ราฬการธย รกพปทฟ่สาใัญระหท่านฝฟ
ญนระหท่านฝฟ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟราฬการธย รกพปทฟ่สาใัญกัผผย ใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน ราฬการธย รกพป
ดันกล่าทเฝ็นโฝตามเนม่ธนโำทานการใ้าและเกณฑ์ตามทฟ่ตกลนกันระหท่านผรพษัทฯ
ผรพษัทฬ่ธฬและผย ใใลหรมธ
กพปการเหล่านัน้ ซภ่นเฝ็นโฝตามฝกตพธยรกพปฌดฬสามารถสรย ฝโด้ดันนฟ้
(หน่ทฬ: อันผาท)
นบการเนผนรทม
สาหรับปฝ ส้นผ สภด
ทันทฝ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
ราฬการธุรกผจกับบรผษัทฬ่อฬ
(ตัดธธกจากนบการเนผนรทมแล้ท)
ราฬโด้ธ่นฟ
ใ่าญช้จ่าฬธฟ่น
ราฬการธุรกผจกับกผจการทฝ่เกฝ่ฬวข้องกัน
กรรมการและอนักนานชั้นบรผหาร
ราฬโด้ใ่านาฬหน้า
ฯม ้ถฟธหภ้นราฬญหญ่
ราฬโด้ใ่านาฬหน้า
ดธกเบฝฬ้ รับ
ราฬโด้ธ่นฟ
ใ่าญช้จ่าฬธฟ่น
บรผษัทและบภ ใใลทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกัน
ราฬโด้ธ่นฟ
ใ่าเช่ าและใ่าบรผการจ่าฬ
ซฟ้ ธหภ้นสามัญขธนบรผษัทแห่นหนพ่น

นบการเนผนเฉอาะกผจการ
สาหรับปฝ ส้นผ สภด
ทันทฝ่ 31 ธันทาใม
2559
2558

นฌฬบาฬการกาหนดราใา

-

-

3,600
45,600

3,600
43,200

ธัตราตามสัญญา
ธัตราตามสัญญา

632

218

632

218

ตามธัตราทฝ่ใผดกับลมกใ้าทั่ทโป

117
6,773
105
400

6,483
1,373

117
6,773
105
400

6,483
1,373

ตามธัตราทฝ่ใผดกับลมกใ้าทั่ทโป
ตามธัตราทฝ่ใผดกับลมกใ้าทั่ทโป
ธัตราตามสัญญา
ธัตราตามสัญญา/
ธัตราทฝ่ตกลนร่ทมกัน

10,820
5,333
-

5,865
7,087
100,000

10,820
5,333
-

5,865
7,087
100,000

ธัตราตามสัญญา
ตามธัตราทฝ่ตกลนร่ทมกัน
ราใาฬภ ตผธรรม

30.3 ฬธดในใ้านระหท่านกัน
ฬธดในใ้านระหท่านผรพษัทฯ ผรพษัทฬ่ธฬและผย ใใลหรมธกพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ
2558 มฟราฬละเธฟฬดดันนฟ้
(หน่ทฬ: อันผาท)
นบการเนผนรทม
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558
เงผนวางประกันเอื่อการซื้ อขาฬสัญญาซื้ อขาฬล่วงหน้า(1)
ธนาใารโธซฝ บฝซฝ (โทฬ) จากัด (มหาชน)
เงผนฝากในสถาบันการเงผนในนามบรผษัทฯ(2)
ธนาใารโธซฝ บฝซฝ (โทฬ) จากัด (มหาชน)
เงผนฝากในสถาบันการเงผนเอื่อลูกค้า(2)
และอนักงาน
ธนาใารโธซฝ บฝซฝ (โทฬ) จากัด (มหาชน)
เงผนให้กู้ฬืมแก่อนักงาน(3)
อนักนานชั้นบรผหาร
ลูกหนฝ้อ่นื (3)
บรผษัทหลักทรัอฬ์ท่ปฝ รพกษาการลนทภน เธฮเธสเธส ธผนเตธร์เนชั่ นแนล
จากัด
บรผษัท หลักทรัอฬ์ เธสบฝโธ โทฬ ธธนโลน์ จากัด
บรผษัทหลักทรัอฬ์ ฮผ นันซ่ า จากัด
ดอกเบฝ้ฬค้างรับ(3)
ธนาใารโธซฝ บฝซฝ (โทฬ) จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่าฬค้างจ่าฬ
ธนาใารโธซฝ บฝซฝ (โทฬ) จากัด (มหาชน)
กรรมการและอนักนานชั้นบรผหาร

(1)

607

602

607

602

1,630

1,293

1,630

1,293

870,000

353,000

870,000

353,000

506

108

506

108

-

-

4,268

3,020

-

2,619
2,000

-

2,619
2,000

4,436

769

4,436

769

171

42
57

171

42
57

แสดนรทมธฬร ่ญนเนพนะากญนนามผรพษัทฯ เอม่ธลรกใ้า
แสดนรทมธฬร ่ญนเนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสดและเนพนะากญนสถาผันการเนพน
(3)
แสดนรทมธฬร ่ญนสพนทรัอฬ์ธม่น

(2)

นบการเนผนเฉอาะกผจการ
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558

30.4 ราฬการเใลม่ธนโหทำธนเนพนญห้กร้ฬมมระหท่านกัน
ญนระหท่านฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 เนพนญห้ กร้ฬมมแก่กพปการหรมธผย ใใลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ ธนกันมฟการ
เใลม่ธนโหทดันต่ธโฝนฟ้
(หน่ทฬ: อันผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
ฬธดในเหลมธ
ณ ทันทฟ่
1 มกราใม 2559
เนพนญห้กฬร้ มม แก่อนักนาน
อนักนานชัน้ ผรพหาร

108

ญนระหท่านฝฟ
เอพม่ ำภน้

ลดลน

800

402

ฬธดในเหลมธ
ณ ทันทฟ่
31 ธันทาใม 2559
506
(หน่ทฬ: อันผาท)

นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
ฬธดในเหลมธ
ณ ทันทฟ่
1 มกราใม 2558
เนพนญห้กฬร้ มม แก่อนักนาน
อนักนานชัน้ ผรพหาร

358

ญนระหท่านฝฟ
เอพม่ ำภน้

ลดลน

-

(250)

ฬธดในเหลมธ
ณ ทันทฟ่
31 ธันทาใม 2558
108

30.5 ใ่าตธผแทนกรรมการและฯร ้ผรพหารสาใัญ
สาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬรัผรร้ใ่าญช้ ป่าฬฯลฝระฌฬชน์อนักนานทฟ่
ญห้แก่กรรมการและฯร ้ผรพหารสาใัญ ดันต่ธโฝนฟ้
นผการเนพนรทม
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
ฯลฝระฌฬชน์ระฬะสัน้
ฯลฝระฌฬชน์ระฬะฬาท
รทม

174
9
183

160
10
170

(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559
2558
165
8
173

150
9
159

31.

ภาระฯร กอันและหนฟส้ นพ ทฟธ่ าปเกพดำภน้

31.1

ภาระฯร กอัน

31.1.1 ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬโด้เำ้าทาสัญญาเช่ าดาเนพนนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการเช่ าอมน้ ทฟ่ญนธาใาร รถฬนต์และธย ฝกรณ์
ซภ่ นธาฬย ำธนสัญญามฟระฬะเทลาฌดฬเาลฟ่ฬฝระมาณ 1 ถภน 5 ฝฟ และสัญญาผรพการธม่น ๆ ซภ่ นธาฬย ำธนสัญญามฟ
ระฬะเทลาฌดฬเาลฟ่ฬฝระมาณ 1 ถภน 3 ฝฟ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟปานทนเนพนำัน้ ตา่ ทฟ่ต้ธนป่าฬญนธนาใตทัน้ สพน้
ภาฬญต้สัญญาเช่ าดาเนพนนานดันนฟ้
(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนรทม
ป่าฬชําระภาฬญน
1 ฝฟ
1 ถภน 5 ฝฟ

31 ธันทาใม 2559
63
47

31 ธันทาใม 2558
92
74
(หน่ทฬ: ล้านผาท)

ป่าฬชําระภาฬญน
1 ฝฟ
1 ถภน 5 ฝฟ

นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558
63
47

92
73

31.1.2 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟภาระฯร กอันใ่าธรรมเนฟฬมต่าน ๆ ทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการฝระกธผธย รกพป
หลักทรัอฬ์และการฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ ซภ่ นต้ธนป่าฬญห้ตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ ผรพษัทถรนฬ์รัผะาก
หลักทรัอฬ์ (ฝระเทถโทฬ) ปากัด และผรพษัท สานักหักผัญชฟ (ฝระเทถโทฬ) ปากัด เฝ็นปานทนเนพนในทฟ่ทฟ่กาหนดโท้
ธัตราร้ธฬละำธนมร ลใ่าการซม้ธำาฬและ*หรมธธัตราร้ธฬละำธนมร ลใ่าการชําระและรัผชําระราใาหลักทรัอฬ์สยทธพเฝ็น
ราฬเดมธน
31.1.3 ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟภาระฯร กอันใ่าธรรมเนฟฬมต่าน ๆ ทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการฝระกธผธย รกพป
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้ากัผผรพษัท ตลาดธนยอันธ์ (ฝระเทถโทฬ) ปากัด (มหาชน) และผรพษัท สานักหักผัญ ชฟ
(ฝระเทถโทฬ) ปากัด เฝ็นปานทนเนพนในทฟ่ทฟ่กาหนดโท้ และ*หรมธเฝ็นธัตราต่ธสัญญาสาหรัผการซม้ธหรมธำาฬสัญญา
ซม้ธำาฬล่ทนหน้า

31.1.4 ณ ทันทฟ่ 31 ธัน ทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟภาระฯร กอัน ทฟ่ปะต้ธนป่าฬใ่า ธรรมเนฟฬมการฝระกธผธย รกพป การเฝ็ น
นาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ญห้กัผสานักนานใณะกรรมการกากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ ฌดฬใานทณ
ปากมร ลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนตลาดหลักทรัอฬ์ญนธัตราร้ธฬละ 0.001 และสาหรัผใ่าธรรมเนฟฬมปากการ
ฝระกธผธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ การปัดปาหน่าฬหลักทรัอฬ์และใ่าธรรมเนฟฬมธม่นทฟ่ผรพษัทฯ โด้รัผธนยญาต กาหนดญห้
ป่าฬญนธัตราร้ธฬละ 1 ต่ธฝฟ ำธนราฬโด้ปากการฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์ำ้านต้น
31.2 หนฟส้ พนทฟ่ธาปปะเกพดำภน้
เมม่ธทันทฟ่ 5 สพนหาใม 2556 ผรพษัทฯ โด้ลนนามญนสัญญาซม้ธำาฬหย้นสามัญำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ แธอเอพลเทลธ์
ปากัด (มหาชน) (“แธอเอพลเทลธ์”) ซภ่นเดพมเฝ็นผรพษัทฬ่ธฬ ฌดฬผรพษัทฯ โด้ตกลนทฟ่ปะรัผฝระกันใทามเสฟฬหาฬต่ธฯร ้
ซม้ธปากใดฟใทามทฟ่ในใ้านธฬร ่ำธนแธอเอพลเทลธ์ ผรพษัทฯ ฬันในมฟภาระฯร กอันต่ธใ่าเสฟฬหาฬธันธาปเกพดำภ้นปาก
ใดฟใทามทฟ่มฟต่ธผรพษัทดันกล่าท ดันต่ธโฝนฟ้
เมม่ธทันทฟ่ 5 สพนหาใม 2556 ผรพษัทฯ โด้ลนนามญนสัญญาซม้ธำาฬหย้นสามัญำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ แธอเอพลเทลธ์
ปากัด (มหาชน) (“แธอเอพลเทลธ์”) ซภ่นเดพมเฝ็นผรพษัทฬ่ธฬ ฌดฬผรพษัทฯ โด้ตกลนทฟ่ปะรัผฝระกันใทามเสฟฬหาฬต่ธฯร ้
ซม้ธปากใดฟใทามทฟ่ในใ้านธฬร ่ำธนแธอเอพลเทลธ์ ผรพษัทฯ ฬันในมฟภาระฯร กอันต่ธใ่าเสฟฬหาฬธันธาปเกพดำภ้นปาก
ใดฟใทามทฟ่มฟต่ธผรพษัทดันกล่าท ดันต่ธโฝนฟ้
(ก) ใดฟฮ้ธนร้ธนกัผธดฟตฯร ้ผรพหารำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ แธอเอพลเทลธ์ ปากัด (มหาชน)
ญนฝฟ 2552 ธดฟ ต ฯร ้ ผ รพ ห ารำธนแธอเอพ ล เทลธ์ โด้ ด าเนพ นการฬม่ น ฮ้ ธนธนาใารโธซฟ ผฟ ซฟ (โทฬ) ป ากั ด (มหาชน)
(“ธนาใารฯ”) ซภ่นเฝ็นฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ญนใดฟแอ่นเอม่ธเรฟฬกใ่าเสฟฬหาฬญนมร ลฐานละเมพดและฯพดสัญญา ฌดฬมฟทยน
ทรัอฬ์ทฟ่ถรกฮ้ ธนฝระมาณ 117 ล้านผาท เมม่ธทันทฟ่ 18 สพนหาใม 2554 ถาลชัน้ ต้นอพอากษาฬกฮ้ ธนใดฟดันกล่าท
ต่ ธ มาธดฟ ต ฯร ้ ผ รพ ห ารำธนแธอเอพ ล เทลธ์ โ ด้ ฬม่ น ธย ทธรณ์ ใั ด ใ้ า นใ าอพ อ ากษาำธนถาลชัน้ ต้ น ซภ่ น ญนทั น ทฟ่ 18
กรกฎาใม 2556 ถาลธย ทธรณ์มฟใาอพอากษาฬมนตามถาลชัน้ ต้น เมม่ธทันทฟ่ 26 อฤถปพกาฬน 2556 ธดฟตฯร ้ผรพหาร
ำธนแธอเอพลเทลธ์ฬม่นใาแก้ฎฟก า ฌดฬเมม่ธทันทฟ่ 17 มฟนาใม 2558 ถาลฎฟกามฟใาอพอากษาฬมนฬกฮ้ ธนตามถาล
ธย ทธรณ์เฝ็นฯลญห้ผรพษัทฯ โม่ต้ธนชดญช้ ใ่าเสฟฬหาฬปากใดฟดันกล่าท
นธกปากนัน้ แล้ท เมม่ธทันทฟ่ 28 สพนหาใม 2552 ธนาใารฯ โด้ลนนามญนสัญญากัผผรพษัทฯ เอม่ธรัผฝระกันท่า หาก
ถาลมฟใาอพอากษาถภนทฟ่สยดญห้แธอเอพลเทลธ์แอ้ใดฟท่ฟมฟธฬร ่กัผธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์ตามฬ่ธหน้าก่ธน
ธนาใารฯ ปะป่าฬเนพนชดเชฬญห้แก่ผรพษัทฯ เท่ากัผใ่าเสฟฬหาฬทฟ่แธอเอพลเทลธ์ปะต้ธนชําระญห้แก่ธดฟตฯร ้ผรพหารำธน
แธอเอพลเทลธ์ตามใาอพอากษาำธนถาล
เมม่ธทันทฟ่ 5 ตยลาใม 2555 ธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์โด้ดาเนพนการฬม่นฮ้ ธนแธอเอพลเทลธ์ และธนาใารฯ
ญนใดฟแรนนานเอม่ธเรฟฬกใ่าเสฟฬหาฬปากการเลพกป้านโม่เฝ็นธรรม ฌดฬทยนทรัอฬ์ท่ฟฮ้ธนมฟปานทนฝระมาณ 52 ล้าน
ผาท ต่ธมาเมม่ธทันทฟ่ 18 กยมภาอันธ์ 2556 ถาลแรนนานกลานอพอากษาฬกฮ้ ธนใดฟดันกล่าท ธฬ่านโรกฎตาม ธดฟต
ฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์โด้ญช้ สพทธพฬม่นธย ทธรณ์ ซภ่ นถาลแรนนานกลานมฟใาสั่นโม่รัผใาร้ธนธย ทธรณ์ใดฟดันกล่าท
ำธนธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์ ต่ธมาเมม่ธทันทฟ่ 10 เมษาฬน 2556 ธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์โด้ฬม่น
ใาร้ธนธย ทธรณ์ใาสัน่ โม่รัผธย ทธรณ์ำธนถาลแรนนานกลาน ถาลแรนนานกลานมฟใาสัน่ ญห้ส่นสานทนญห้ถาลฎฟกา ฌดฬ
เมม่ธทันทฟ่ 15 สพนหาใม 2559 ถาลฎฟกามฟใาสัน่ ฬกใาร้ธนธย ทธรณ์ำธนธดฟตฯร ้ผรพหารำธนแธอเอพลเทลธ์ทาญห้ใดฟโด้
สพน้ สยดลน เฝ็นฯลญห้ผรพษัทฯ โม่ต้ธนชดญช้ ใ่าเสฟฬหาฬปากใดฟดันกล่าท

นธกปากนัน้ แล้ท เมม่ธทันทฟ่ 5 สพนหาใม 2556 ผรพษัทฯ โด้ตกลนทาสัญญาซม้ธำาฬหย้นำธนแธอเอพลเทลธ์ท่ฟถมธธฬร ่
ฌดฬผรพษัทฯ โฝญห้กลย่มผย ใใลธม่นภาฬญต้สัญญาซม้ธำาฬหย้นดันกล่าทำ้านต้น ผรพษัทฯ โด้ตกลนทฟ่ปะรัผฝระกันใทาม
เสฟฬหาฬต่ธฯร ้ซมธ้ ปากใดฟใทามดันกล่าทำ้านต้น
ทัน้ นฟ้ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ โม่มฟภาระหนฟ้สพนทฟ่ธาปปะเกพดำภ้นปากการฮ้ ธนร้ธนฌดฬธดฟตฯร ้ผรพหาร
ำธนแธอเอพลเทลธ์ ทัน้ ญนใดฟแอ่นและใดฟแรนนานดันกล่าทำ้านต้น เนม่ธนปากถาลฎฟกามฟใาสัน่ ฬกใาร้ธนธย ทธรณ์เฝ็น
ฯลญห้ใดฟทัน้ 2 สพน้ สยดลน
(ำ)

ใดฟฮ้ธนร้ธนกัผลรกใ้าำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ แธอเอพลเทลธ์ ปากัด (มหาชน)

ญนเดมธนกยมภาอันธ์ 2553 แธอเอพลเทลธ์ถรกลรกใ้าราฬหนภ่นฮ้ ธนร้ธนญห้ชดญช้ ใ่าเสฟฬหาฬปานทนเนพนฝระมาณ 1.2
ล้านผาท ญนำ้ธหาละเมพดฯพดสัญญา และเมม่ธทันทฟ่ 30 อฤษภาใม 2555 ถาลชัน้ ต้นมฟใาอพอากษาท่าแธอเอพล
เทลธ์โม่โด้กระทาการละเมพดและฯพดสัญญา แต่ญนฐานะนาฬป้านต้ธนร่ทมรัผฯพดกัผลรกป้านเฝ็นปานทน 0.2 ล้านผาท
อร้ธมดธกเผฟฬ้ ธัตราร้ธฬละ 7.5 ต่ธฝฟ นัผแต่ทันทฟ่ 19 กยมภาอันธ์ 2552 เฝ็นต้นโฝ ต่ธมาทันทฟ่ 15 สพนหาใม 2555
แธอเอพลเทลธ์โด้ฬม่นธย ทธรณ์ใาอพอากษาำธนถาลชัน้ ต้น และญนทันทฟ่ 24 มกราใม 2557 ถาลธย ทธรณ์โด้
อพอากษาฬมนตามถาลชัน้ ต้น ฝั ปปย ผันใดฟธฬร ่ระหท่านการอพปารณาเอม่ธำธธนยญาตฬม่นธย ทธรณ์ต่ธถาลฎฟกา
เมม่ธทันทฟ่ 5 สพนหาใม 2556 ผรพษัทฯ โด้ตกลนทาสัญญาซม้ธำาฬหย้นำธนแธอเอพลเทลธ์ท่ถฟ มธธฬร ่ฌดฬผรพษัทฯ ภาฬญต้
สัญญาซม้ธำาฬหย้นดันกล่าทำ้านต้น ผรพษัทฯ โด้ตกลนทฟ่ปะรัผฝระกันใทามเสฟฬหาฬปากใดฟใทามดันกล่าทำ้านต้น
(ใ)

ใดฟฮ้ธนร้ธนกัผธดฟตอนักนานผรพษัทฯ

ผรพษัทฯ มฟใดฟใทามทฟถ่ รกฮ้ ธนร้ธนปากธดฟตอนักนานผรพษัทฯ ำ้ธหาหมพ่นฝระมาท ฌดฬถาลชัน้ ต้นอพอากษาญห้ฬก
ฮ้ ธน ซภ่ นฌปทก์โด้ฬม่นธย ทธรณ์ใาอพอากษาต่ธถาลธย ทธรณ์ ต่ธมาเมม่ธทันทฟ่ 10 อฤถปพกาฬน 2558 ถาลธย ทธรณ์
อพอากษามฟใาสั่นโม่รัผธย ทธรณ์ำธนฌปทก์ ซภ่ นถมธท่าใดฟโด้สพน้ สยดและผรพษัทฯ มพต้ธนรัผฯพดชธผต่ธใทามเสฟฬหาฬ
ำธนใดฟดันกล่าท
(น)

ใดฟฮ้ธนร้ธนกัผลรกใ้าร่ทมกัผอนักนานผรพษัทฯ

ผรพษัทฯ มฟใดฟใทามทฟ่ถรกฮ้ ธนร้ธนปากลรกใ้าราฬหนภ่นร่ทมกัผธดฟตอนักนานผรพษัทฯ ญนำ้ธหาฯพดสัญญา ละเมพด
ตัทแทน ซภ่นใดฟธฬร ่ระหท่านการกาหนดฝระเดฎนำ้ธอพอาทำธนถาลแอ่น ต่ธมาเมม่ธทันทฟ่ 28 กันฬาฬน 2558 ลรกใ้า
ราฬดั น กล่ า ทโด้ เ ำ้ า เปรปาโกล่ เ กลฟ่ ฬ กั ผ ทานผรพ ษั ท ฯ ฌดฬำธญห้ ป่ า ฬเนพ น ชดเชฬใทามเสฟ ฬ หาฬ ซภ่ น ผรพ ษั ท ฯ โด้
อพปารณาเหฎนชธผป่าฬเนพนชดเชฬญนทันทฟ่ 1 ตยลาใม 2558 และญนทันทฟ่ 5 ตยลาใม 2558 ลรกใ้าราฬดันกล่าทโด้ฬม่น
ใาร้ธนำธถธนฮ้ ธนใดฟใทามกัผทานผรพษัทฯ แก่ถาลทาญห้ใดฟโด้สพ้นสยดลน ดันนัน้ ผรพษัทฯ โด้ผันทภกปานทน
ดันกล่าทญนนผการเนพนฝระปาฝฟ 2558 แล้ท
31.3 การใา้ ฝระกัน
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ มฟหนันสมธใา้ ฝระกันทฟ่ธธกฌดฬธนาใารญนนามผรพษัทฯ เหลมธธฬร ่
เฝ็นปานทนเนพนฝระมาณ 0.1 ล้านผาท และ 0.1 ล้านผาท ซภ่ นเกฟ่ฬทเนม่ธนกัผภาระฯร กอันทานฝฏพผัตพผานฝระการ
ตามฝกตพธยรกพปำธนผรพษัทฯ
32.

ส่ทนนานดาเนพนนาน
ำ้ธมร ลส่ทนนานดาเนพนนานทฟ่นาเสนธนฟส้ ธดใล้ธนกัผราฬนานภาฬญนำธนผรพษัท ฯ ทฟ่ฯร้มฟธานาปตัดสพนญปสรนสยดด้าน
การดาเนพนนานโด้รัผและสธผทานธฬ่านสมา่ เสมธเอม่ธญช้ ญนการตัดสพนญปญนการปัดสรรทรัอฬากรญห้กัผส่ทนนานและ
ฝระเมพนฯลการดาเนพนนานำธนส่ทนนาน

เอม่ธทัตถยฝระสนใ์ญนการผรพหารนาน ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปัดฌใรนสร้านธนใ์กรเฝ็นหน่ทฬธย รกพปตามฝระเภทำธน
ฯลพตภัณฑ์และผรพการ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟส่ทนนานทฟ่ราฬนานทัน้ สพน้ 3 ส่ทนนาน ดันนฟ้
-

ส่ท นนานนาฬหน้ า ซม้ ธ ำาฬหลั ก ทรั อ ฬ์ แ ละสั ญ ญาซม้ ธ ำาฬล่ ท นหน้ า เฝ็ น ส่ ท นนานทฟ่ เ ฝ็ น นาฬหน้ า ญนการซม้ ธ ำาฬ
หลักทรัอฬ์ นาฬหน้าญนการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า และการฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์

-

ส่ทนนานทาณพชธนกพป เฝ็นส่ทนนานญห้ผรพการการปัดปาหน่าฬหลักทรัอฬ์ การเฝ็นทฟ่ฝรภกษาการลนทยน และธย รกรรม
ทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน

-

ส่ทนใ้าหลักทรัอฬ์ เฝ็นส่ทนนานทฟ่ดรแลการลนทยน
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬโม่มฟการรทมส่ทนนานดาเนพนนานเฝ็นส่ทนนานทฟ่ราฬนาน
ฯร ้มฟธานาปตัดสพนญปสรนสยดสธผทานฯลการดาเนพนนานำธนแต่ละหน่ทฬธย รกพปแฬกปากกันเอม่ธทัตถยฝระสนใ์ญนการ
ตัดสพนญปเกฟ่ฬทกัผการปัดสรรทรัอฬากรและการฝระเมพนฯลการฝฏพผัตพนาน ผรพษัทฯ ฝระเมพนฯลการฝฏพผัตพนานำธน
ส่ทนนานฌดฬอพปารณาปากกาโรหรมธำาดทยนปากการดาเนพนนานซภ่นทัดมร ลใ่าฌดฬญช้ เกณฑ์เดฟฬทกัผทฟ่ญช้ ญนการทัดกาโร
หรมธำาดทยนปากการดาเนพนนานญนนผการเนพน
ำ้ธมร ลปาแนกตามส่ทนนานดาเนพนนานสาหรัผฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 และ มฟดันต่ธโฝนฟ้
(หน่ทฬ: ล้านผาท)
สาหรัผฝฟ สนพ้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม
ส่ทนนานนาฬหน้า
ซมธ้ ำาฬหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซมธ้ ำาฬ
ล่ทนหน้า

ราฬโด้
กาโรปากการดาเนพนนาน
ตามส่ทนนาน
ราฬโด้และใ่าญช้ ป่าฬ
ทฟ่โม่โด้ฝันส่ทน:
ดธกเผฟฬ้ รัผ
ราฬโด้ธม่น
ใ่าญช้ ป่าฬญนการดาเนพนนาน
ภาษฟเนพนโด้
กาโรส่ทนทฟ่เฝ็นำธนผรพษัทฯ

ส่ทนนาน
ทานพชธนกพป

ส่ทนใ้าหลักทรัอฬ์

การตัดราฬการ
ผัญชฟ
ระหท่านกัน

นผการเนพนรทม

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

1,628

1,516

86

52

104

64

(46)

(43)

1,772

1,589

451

332

50

26

17

3

(46)

(43)

472

318

50
33
(247)
(77)

65
22
(221)
(46)

231

138

สพนทรัอฬ์ปาแนกตามส่ทนนานดาเนพนนาน ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 มฟดันต่ธโฝนฟ้

สพนทรัอฬ์ำธนส่ทนนาน
31 ธันทาใม 2559
31 ธันทาใม 2558

ส่ทนนาน
ด้านธย รกพป
หลักทรัอฬ์

ส่ทนนาน
ทาณพชธน
กพป

ส่ทนใ้า
หลักทรัอฬ์

รทมส่ทน
นาน

4,496
2,091

-

1
1

4,497
2,092

(หน่ทฬ: ล้านผาท)
สพนทรัอฬ์ทฟ่
โม่โด้
ฝั นส่ทน
รทม
2,044
1,918

6,541
4,010

ำ้ธมร ลเกฟ่ฬทกัผเำตภรมพถาสตร์
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬดาเนพนธย รกพปญนเำตภรมพถาสตร์เดฟฬท ใมธฝระเทถโทฬ ดันนัน้ ราฬโด้และสพนทรัอฬ์ท่แฟ สดนธฬร ่ญน
นผการเนพน ปภนถมธเฝ็นการราฬนานตามเำตภรมพถาสตร์แล้ท
ำ้ธมร ลเกฟ่ฬทกัผลรกใ้าราฬญหญ่
ญนระหท่านฝฟ สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัท ฯ และผรพษัทฬ่ธฬโม่มฟราฬโด้ปากลรกใ้า ราฬญดทฟ่มฟ
มร ลใ่าเท่ากัผหรมธมากกท่าร้ธฬละ 10 ำธนราฬโด้ตามนผการเนพนรทม
33.

เใรมธ่ นมมธทานการเนพน

33.1 นฌฬผาฬการผรพหารใทามเสฟ่ฬน
เใรม่ธนมมธทานการเนพนทฟ่สาใัญำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬตามทฟ่นพฬามธฬร ่ญนมาตรฐานการผัญชฟาผัผทฟ่ 107 “การ
แสดนราฬการและการเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลสาหรัผเใรม่ธนมมธทานการเนพน” ฝระกธผด้ทฬ เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพน
สด เนพนะากญนสถาผันการเนพน เนพนลนทยน ลรกหนฟแ้ ละเป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ ลรกหนฟแ้ ละเป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผเใรม่ธนมมธทาน การเนพนดันกล่าท และมฟ
นฌฬผาฬญนการผรพหารใทามเสฟ่ฬนดันนฟ้
ใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพต
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพตทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า เนพนะากญนสถาผันการเนพนและเนพนลนทยนญนตราสารหนฟ้ เฝ็นต้น ะ่ าฬผรพหารใทผใยมใทามเสฟ่ฬนนฟ้
ฌดฬการกาหนดญห้มฟนฌฬผาฬและทพธฟการญนการใทผใยมสพนเชม่ ธทฟ่เหมาะสม และการะากและ การลนทยนญนตราสารหนฟำ้ ธน
สถาผันการเนพนทฟ่น่าเชม่ ธถมธ ดันนัน้ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปภนโม่ใาดท่าปะโด้รัผใทามเสฟฬหาฬทฟ่เฝ็นสาระสาใัญปาก
ใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพต นธกปากนฟ้ การญห้สพนเชม่ ธำธนผรพษัทฯ โม่มฟการกระปย กตัทเนม่ธนปากผรพษัทฯ มฟฐานำธนลรกใ้าทฟ่
หลากหลาฬและมฟธฬร ่ปานทนมากราฬ

ปานทนเนพนสรนสยดทฟ่ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬธาปต้ธนสรญเสฟฬปากใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพตมฟดันนฟ้

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน
ราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด - เนพนะากและ
ตัท๋ เนพนทฟ่มฟธาฬย โม่เกพนกท่า 3 เดมธนญนนาม
ผรพษัทฯ ผรพษัทฬ่ธฬและเอม่ธลรกใ้าและอนักนาน
เนพนะากญนสถาผันการเนพน - เนพนะากและ
ตั๋ทเนพนทฟ่มฟธาฬย มากกท่า 3 เดมธนแต่โม่เกพน
1 ฝฟ ญนนามผรพษัทฯ เอม่ธลรกใ้า
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญา
ซม้ธำาฬล่ทนหน้า – สยทธพ
สพนทรัอฬ์ธม่น
ดธกเผฟฬ้ ใ้านรัผ
เนพนมัดปา
ราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมใ้านรัผ - สยทธพ
เนพนญห้กร้ฬมมแก่อนักนาน
ลรกหนฟธ้ ม่น - กพปการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัน

นผการเนพนรทม
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558

(หน่ทฬ: ผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558

1,499,176,472

1,324,682,941

1,484,144,292

1,311,610,144

2,601,258,885
263,020,018

1,701,247,839
503,066,359

2,601,258,885
263,020,018

1,701,247,839
503,066,359

4,452,785,333

2,033,956,628

4,452,785,333

2,033,956,628

14,402,290
19,578,671
2,663,857
1,504,875
-

5,770,868
20,119,782
3,180,922
1,422,274
2,618,862

14,402,290
19,578,671
2,663,857
1,501,876
4,268,455

5,770,868
20,119,782
3,180,922
1,422,274
5,638,934

ใทามเสฟ่ฬนปากธัตราดธกเผฟฬ้
ผรพ ษั ทฯ และผรพ ษั ทฬ่ ธ ฬมฟ ใ ทามเสฟ่ฬ นปากธัต ราดธกเผฟ้ฬ ทฟ่ส าใัญ ธั นเกฟ่ ฬทเนม่ธ นกัผ เนพ นะากญนสถาผัน การเนพ น
เนพนลนทยนญนตราสารหนฟ้ ลรกหนฟ้สานักหักผัญชฟ ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า เป้าหนฟส้ านัก
หักผั ญชฟ เป้ าหนฟ้ธย รกพป หลั กทรัอฬ์ และสัญ ญาซม้ธ ำาฬล่ท นหน้า ธฬ่ านโรกฎ ตาม เนม่ธ นปากสพ นทรัอ ฬ์และหนฟ้สพ น
ทานการเนพนส่ทนญหญ่มฟธัตราดธกเผฟฬ้ ทฟ่ฝรัผำภ้นลนตามธัตราตลาด หรมธมฟธัตราดธกเผฟฬ้ ในทฟ่ซ่ภ นญกล้เใฟฬนกัผธัตรา
ตลาดญนฝั ปปย ผัน ใทามเสฟ่ฬนปากธัตราดธกเผฟฬ้ ำธนผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปภนธฬร ่ญนระดัผตา่

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 สพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนทานการเนพนทฟ่สาใัญสามารถปัดตามฝระเภทธัตรา
ดธกเผฟฬ้ และสาหรัผสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนทานการเนพนทฟ่มฟธัตราดธกเผฟฬ้ ในทฟ่สามารถแฬกตามทันทฟ่ใรผกาหนด หรมธ ทันทฟ่
มฟการกาหนดธัตราดธกเผฟฬ้ ญหม่ (หากทันทฟ่มฟการกาหนดธัตราดธกเผฟฬ้ ญหม่ถภนก่ธน) โด้ดันนฟ้
(หน่ทฬ: ล้านผาท)

มฝธัตรา
ดธกเบฝ้ฬ
ปรับขพ้นลนตาม
ธัตราตลาด
สผนทรัอฬ์ทางการเงผน
เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด
ลมกหนฝ้สานักหักบัญชฝ
ลมกหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์
และสัญญาซฟ้ ธขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ
สผนทรัอฬ์ตราสารธนภอันธ์
เนผนลนทภน - สภทธผ
หนฝ้สผนทางการเงผน
เจ้าหนฝ้สานักหักบัญชฝ
เจ้าหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซฟ้ ธขาฬล่ทนหน้า
หนฝ้สผนตราสารธนภอันธ์

นบการเนผนรทม
31 ธันทาใม 2559
่
ฬธดในเหลฟธขธนเใรฟธนมฟธทานการเนผนสภทธผ
มฝธัตราดธกเบฝ้ฬในทฝ่
ระฬะเทลาการกาหนดธัตราดธกเบฝ้ฬ
ญหม่หรฟธทันใรบกาหนด
เมฟ่ธททน
น้ธฬกท่า
โม่มฝ
ลมกหนฝ้ด้ธฬ
ถาม
1 ปฝ
1 - 5 ปฝ ใภณภาอ ดธกเบฝ้ฬ

รทม

ธัตราดธกเบฝ้ฬ
(ร้ธฬละต่ธปฝ )
ธัตรา
ธัตรา
ลธฬตัท
ในทฝ่

510
-

-

-

-

-

196
263

706 0.125 - 1.290
263
-

-

1,343
-

16
-

-

-

-

3,094
2
519

4,453
2
519

6.00
-

5.25
-

-

-

-

-

-

1,477

1,477

-

-

-

16
-

-

-

-

2,098
36

2,114
36

0.80
-

3.25
-

(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนรทม
31 ธันทาใม 2558

มฟธัตรา
ดธกเผฟฬ้
ฝรัผำภ้นลนตาม
ธัตราตลาด

ฬธดในเหลมธำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนสยทธพ
มฟธัตราดธกเผฟฬ้ ในทฟ่
ระฬะเทลาการกาหนดธัตราดธกเผฟฬ้
ญหม่หรมธทันใรผกาหนด
เมม่ธททน
น้ธฬกท่า
ลรกหนฟด้ ้ธฬ
โม่มฟ
ถาม
1 ฝฟ
1 - 5 ฝฟ ใยณภาอ ดธกเผฟฬ้

ธัตราดธกเผฟฬ้
(ร้ธฬละต่ธฝฟ )
ธัตรา
ธัตรา
ลธฬตัท
ในทฟ่

รทม

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน
เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ

274

-

-

-

-

110

384 0.125 - 0.375

-

-

-

-

-

-

503

503

-

-

1,237

10

-

-

1

786

2,034

6.25

5.25

-

-

-

-

-

446

446

-

-

-

-

-

-

-

185

185

-

-

-

27

-

-

-

1,163

1,190

0.80

3.25

ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์
และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ
เนพนลนทยน - สยทธพ
หนฟส้ พนทานการเนพน
เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า

(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559

มฟธัตรา
ดธกเผฟฬ้
ฝรัผำภ้นลนตาม
ธัตราตลาด

ฬธดในเหลมธำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนสยทธพ
มฟธัตราดธกเผฟฬ้ ในทฟ่
ระฬะเทลาการกาหนดธัตราดธกเผฟฬ้
ญหม่หรมธทันใรผกาหนด
เมม่ธททน
น้ธฬกท่า
ลรกหนฟด้ ้ธฬ
ถาม
1 ฝฟ
1 - 5 ฝฟ
ใยณภาอ

โม่มฟ
ดธกเผฟฬ้

ธัตราดธกเผฟฬ้
(ร้ธฬละต่ธฝฟ )
ธัตรา
ธัตรา
ลธฬตัท
ในทฟ่

รทม

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน
เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด

510

-

-

-

-

181

691 0.125 - 1.290

-

-

-

-

-

-

263

263

-

-

1,343

16

-

-

-

3,094

4,453

6.00

5.25

สพนทรัอฬ์ตราสารธนยอันธ์

-

-

-

-

-

2

2

-

-

เนพนลนทยน – สยทธพ

-

-

-

-

-

519

519

-

-

-

-

-

-

-

1,477

1,477

-

-

-

16

-

-

-

2,098

2,114

0.80

3.25

-

-

-

-

-

36

36

-

-

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์
และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ

หนฟส้ พนทานการเนพน
เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า
หนฟส้ พนตราสารธนยอันธ์

(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2558

มฟธัตรา
ดธกเผฟฬ้
ฝรัผำภ้นลนตาม
ธัตราตลาด

ฬธดในเหลมธำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนสยทธพ
มฟธัตราดธกเผฟฬ้ ในทฟ่
ระฬะเทลาการกาหนดธัตราดธกเผฟฬ้
ญหม่หรมธทันใรผกาหนด
เมม่ธททน
น้ธฬกท่า
ลรกหนฟด้ ้ธฬ
ถาม
1 ฝฟ
1 - 5 ฝฟ
ใยณภาอ

โม่มฟ
ดธกเผฟฬ้

รทม

ธัตราดธกเผฟฬ้
(ร้ธฬละต่ธฝฟ )
ธัตรา
ธัตรา
ลธฬตัท
ในทฟ่

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน
เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ

274

-

-

-

-

97

371 0.125 - 0.375

-

-

-

-

-

-

503

503

-

-

1,237

10

-

-

1

786

2,034

6.25

5.25

-

-

-

-

-

446

446

-

-

-

-

-

-

-

185

185

-

-

-

27

-

-

1,163

1,190

0.80

3.25

ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์
และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ
เนพนลนทยน - สยทธพ
หนฟส้ พนทานการเนพน
เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า

-

ใทามเสฟฬ่ นด้านสภาอใล่ธน
ใทามเสฟ่ฬนด้านสภาอใล่ธน ใมธ ใทามเสฟ่ฬนทฟ่ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬธาปโด้รัผใทามเสฟฬหาฬธันสมผเนม่ธนมาปากทฟ่ผรพษัทฯ
และผรพษัทฬ่ธฬโม่สามารถเฝลฟ่ฬนสพนทรัอฬ์เฝ็นเนพนสดและหรมธโม่สามารถปัดหาเนพนทยนโด้เอฟฬนอธตามใทามต้ธนการและ
ทันต่ธเทลาทฟ่ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะต้ธนนาโฝชําระภาระฯร กอันโด้เมม่ธใรผกาหนด
ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟนฌฬผาฬญนการผรพหารใทามเสฟ่ฬนด้านสภาอใล่ธน ฌดฬปัดญห้มฟการตพดตามและทานแฯนเกฟ่ฬทกัผ
กระแสเนพนสด รทมทัน้ ปัดหาทนเนพนสพนเชม่ ธปากสถาผันการเนพนเอม่ธญห้เอฟฬนอธต่ธการดาเนพนธย รกพปำธนผรพษัทฯ และผรพษัท
ฬ่ธฬ

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ระฬะเทลาในเหลมธำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนนัผปากทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนาน มฟ
ดันนฟ้
(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนรทม
31 ธันทาใม 2559
เมม่ธททนถาม

ภาฬญน 1 ฝฟ

1 - 5 ฝฟ

โม่มฟกาหนด

ลรกหนฟ้
ด้ธฬใยณภาอ

รทม

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน
เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด

706

-

-

-

-

706

-

263

-

-

-

263

16

3,086

-

1,351

-

4,453

สพนทรัอฬ์ตราสารธนยอันธ์

-

2

-

-

-

2

เนพนลนทยน - สยทธพ

-

-

-

519

-

519

-

1,477

-

-

-

1,477

16

2,098

-

-

-

2,114

-

36

-

-

-

36

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ

หนฟส้ พนทานการเนพน
เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า
หนฟส้ พนตราสารธนยอันธ์

(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนรทม
31 ธันทาใม 2558
เมม่ธททนถาม

ภาฬญน 1 ฝฟ

1 - 5 ฝฟ

โม่มฟกาหนด

ลรกหนฟ้
ด้ธฬใยณภาอ

รทม

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน
เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ
เนพนลนทยน - สยทธพ

384

-

-

-

-

384

-

503

-

-

-

503

10

780

-

1,243

1

2,034

-

-

-

446

-

446

-

185

-

-

-

185

27

1,163

-

-

-

1,190

หนฟส้ พนทานการเนพน
เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า

(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
เมม่ธททนถาม

ภาฬญน 1 ฝฟ

1 - 5 ฝฟ

โม่มฟกาหนด

ลรกหนฟ้
ด้ธฬใยณภาอ

รทม

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน
เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด

691

-

-

-

-

691

-

263

-

-

-

263

16

3,086

-

1,351

-

4,453

สพนทรัอฬ์ตราสารธนยอันธ์

-

2

-

-

-

2

เนพนลนทยน - สยทธพ

-

-

-

519

-

519

-

1,477

-

-

-

1,477

16

2,098

-

-

-

2,114

-

36

-

-

-

36

ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ

หนฟส้ พนทานการเนพน
เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า
หนฟส้ พนตราสารธนยอันธ์

(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2558
เมม่ธททนถาม

ภาฬญน 1 ฝฟ

1 - 5 ฝฟ

โม่มฟกาหนด

ลรกหนฟ้
ด้ธฬใยณภาอ

รทม

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน
เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า - สยทธพ
เนพนลนทยน - สยทธพ

371

-

-

-

-

371

-

503

-

-

-

503

10

780

-

1,243

1

2,034

-

-

-

446

-

446

-

185

-

-

-

185

27

1,163

-

-

-

1,190

หนฟส้ พนทานการเนพน
เป้าหนฟส้ านักหักผัญชฟ
เป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซมธ้ ำาฬล่ทนหน้า

ใทามเสฟ่ฬนด้านธัตราแลกเฝลฟ่ฬน
ผรพ ษัท ฯ มฟใ ทามเสฟ่ ฬนปากธั ตราแลกเฝลฟ่ ฬนทฟ่ส าใั ญธั น เกฟ่ ฬทเนม่ ธนปากการเฝ็น นาฬหน้า ซม้ ธำาฬหลั กทรัอ ฬ์ ท่ฟ
ปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์ญนต่านฝระเทถและมฟราฬโด้และใ่าญช้ ป่าฬทฟ่เฝ็นเนพนตราต่านฝระเทถ

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 และ 2558 ผรพษัทฯ มฟฬธดในเหลมธทฟ่มฟสาระสาใัญำธนสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนทานการ
เนพนทฟ่เฝ็นสกยลเนพนตราต่านฝระเทถดันนฟ้

สกยลเนพน

ดธนเทฟฬดนาม
เหรฟฬญบ่ ธนกน
เหรฟฬญสหรัฐธเมรพกา
กฟผลาท
เหรฟฬญสพนใฌฝร์
เรฟฬลกัมอร ชา
เฬนญฟ่ฝ่ย น

สพนทรัอฬ์ทานการเนพน
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558

61,489
0.9
4.0
225.1
0.1
285.4
0.3

8,423.2
0.1
14.1
108.3
-

หนฟส้ พนทานการเนพน
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558

58,325
0.8
0.7
208.1
0.1
437.7
0.3

4,473.4
106.6
-

(หน่ทฬ: ล้านหน่ทฬ)
ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนเาลฟฬ่
31 ธันทาใม
31 ธันทาใม
2559
2558
(ผาทต่ธหน่ทฬเนพนตรา
ต่านฝระเทถ)
0.0016
0.0016
4.6637
4.6579
36.0025
36.0886
0.0044
0.0044
24.8010
25.5195
0.0089
0.0090
0.3113
0.3028

นธกปากนฟ้ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟสัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถล่ทนหน้าในเหลมธปานทน
36 ล้านเหรฟฬญสหรัฐ ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนตามสัญญา 35.79 -36.01 ผาทต่ธเหรฟฬญสหรัฐ ซภ่ นปะใรผกาหนดญนฝฟ
2560 (31 ธันทาใม 2558: โม่มฟ)
ใทามเสฟฬ่ นด้านสภาทะตลาด
ผรพ ษัท ฯ มฟ ใ ทามเสฟ่ ฬนด้ านสภาทะตลาดทฟ่ เ กพด ปากใทามฯั น ฯทนำธนราใาหลั ก ทรั อ ฬ์แ ละราใาำธนตราสาร
ธนยอันธ์ซ่ภ นธาปปะมฟฯลทาญห้มรลใ่าเนพนลนทยนและมร ลใ่าหลักฝระกันำธนลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬ
ล่ทนหน้าลดลนธฬ่านมฟนัฬสาใัญ ธฬ่านโรกฎตาม ผรพษัทฯ โด้ปัดการใทามเสฟ่ฬนด้านสภาทะตลาดญห้ธฬร ่ญนระดัผทฟ่
ฬธมรัผโด้ฌดฬทพเใราะห์ใทามเสฟ่ฬนด้านตลาดญนธย รกรรมต่าน ๆ ำธนผรพษัทฯ กาหนดนฌฬผาฬญนการผรพหารใทาม
เสฟ่ฬนทฟ่เหมาะสม และมฟการใทผใยมใทามเสฟ่ฬนญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬ
34. การทัดมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพน
มร ลใ่าฬย ตพธรรม หมาฬถภน ราใาทฟใ่ าดท่าปะโด้รัผปากการำาฬสพนทรัอฬ์หรมธเฝ็นราใาทฟ่ปะต้ธนป่าฬเอม่ธฌธนหนฟส้ พนญห้
ฯร ้ธม่นฌดฬราฬการดันกล่าทเฝ็นราฬการทฟ่เกพดำภ้นญนสภาอฝกตพระหท่านฯร ้ซม้ธและฯร ้ำาฬ (ฯร ้ร่ทมญนตลาด) ณ ทันทฟ่ทัด
มร ลใ่า ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬญช้ ราใาเสนธซม้ธำาฬญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนญนการทัดมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์
และหนฟส้ พนซภ่นมาตรฐานการราฬนานทานการเนพนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกาหนดญห้ต้ธนทัดมร ลใ่าด้ทฬมร ลใ่าฬย ตพธรรม ฬกเท้นญน
กรณฟท่โฟ ม่มฟตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนสาหรัผสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้ พนทฟ่มฟลักษณะเดฟฬทกันหรมธโม่สามารถหาราใาเสนธซม้ธ
ำาฬญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธนโด้ ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะฝระมาณมร ลใ่าฬย ตพธรรมฌดฬญช้ เทในพใการฝระเมพนมร ลใ่าทฟ่
เหมาะสมกัผแต่ละสถานการณ์ และอฬาฬามญช้ ำ้ธมร ลทฟ่สามารถสันเกตโด้ท่เฟ กฟ่ฬทำ้ธนกัผสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้ พนทฟ่ปะทัด
มร ลใ่าฬย ตพธรรมนัน้ ญห้มากทฟ่สยด

ทพธฟการกาหนดมร ลใ่าฬย ตพธรรมำภ้นธฬร ่กัผลักษณะำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพน ญนกรณฟำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนทฟ่มฟ
การซม้ธำาฬญนตลาด มร ลใ่าฬย ตพธรรมปะกาหนดปากราใาตลาดล่าสยด แต่หากโม่สามารถหาราใาตลาดทฟ่เหมาะสมโด้
มร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนปะกาหนดำภ้นฌดฬญช้ เกณฑ์การทัดมร ลใ่าทฟ่เหมาะสม เช่ น การใานทณมร ลใ่า
ฝั ปปย ผันำธนกระแสเนพนสด เฝ็นต้น
ลาดัผชัน้ ำธนมร ลใ่าฬย ตพธรรมทฟ่ญช้ ทัดมร ลใ่าและเฝพ ดเฯฬมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์และหนฟ้สพนญนนผการเนพนแผ่น
ธธกเฝ็นสามระดัผตามฝระเภทำธนำ้ธมร ลทฟ่นามาญช้ ญนการทัดมร ลใ่าฬย ตพธรรม ดันนฟ้
ระดัผ 1

ญช้ ำ้ธมร ลราใาเสนธซม้ธำาฬำธนสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้ พนธฬ่านเดฟฬทกันญนตลาดทฟ่มฟสภาอใล่ธน

ระดัผ 2

ญช้ ำ้ธมร ลธม่นทฟ่สามารถสันเกตโด้ำธนสพนทรัอฬ์หรมธหนฟส้ พน โม่ท่าปะเฝ็นำ้ธมร ลทานตรนหรมธทานธ้ธม

ระดัผ 3

ญช้ ำ้ธมร ลทฟ่โม่สามารถสันเกตโด้ เช่ น ำ้ธมร ลเกฟ่ฬทกัผกระแสเนพนญนธนาใตทฟ่กพปการฝระมาณำภน้

ทยกทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนาน ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬปะฝระเมพนใทามปาเฝ็นญนการฌธนราฬการระหท่านลาดัผชัน้
ำธนมร ลใ่าฬย ตพธรรมสาหรัผสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนทฟ่ถมธธฬร ่ ณ ทันสพน้ รธผระฬะเทลาราฬนานทฟ่มฟการทัดมร ลใ่าฬย ตพธรรม
แผผเกพดำภน้ ฝระปา
ณ ทัน ทฟ่ 31 ธั นทาใม 2559 ผรพษัทฯ และผรพษัท ฬ่ธฬมฟ สพนทรั อฬ์และหนฟ้สพ นทานการเนพนทฟ่ทั ดมร ลใ่ าด้ทฬมร ลใ่ า
ฬย ตพธรรมหรมธเฝพ ดเฯฬด้ทฬมร ลใ่าฬย ตพธรรมแฬกแสดนตามลาดัผชัน้ ำธนมร ลใ่าฬย ตพธรรมโด้ดันนฟ้
(หน่ทฬ: ล้านผาท)
นผการเนพนรทมและนผการเนพนเาอาะกพปการ
31 ธันทาใม 2559
มร ลใ่าฬย ตพธรรม
ระดัผ 2
ระดัผ 3
รทม

ระดัผ 1

มร ลใ่า
ตามผัญชฟ

สพนทรัอฬ์ทานการเนพนทฟท่ ดั มร ลใ่า
ด้ทฬมรลใ่าฬย ตธพ รรม
สพนทรัอฬ์ตราสารธนยอันธ์
สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถ

-

2

-

2

2

366

-

-

366

366

-

150

-

150

150

-

2

-

2

2

34

-

-

34

34

ล่ทนหน้า
เนพนลนทยนเอม่ธใ้า
หย้นทยน
หน่ทฬลนทยน
หนฟส้ นพ ทานการเนพนทฟท่ ดั มร ลใ่าด้ทฬ
มรลใ่าฬย ตธพ รรม
หนฟส้ พนตราสารธนยอันธ์
สัญญาซม้ธำาฬเนพนตราต่านฝระเทถ
ล่ทนหน้า
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์

(หน่ทฬ: ล้านบาท)
นบการเนผนรทมและนบการเนผนเฉอาะกผจการ
31 ธันทาใม 2558
มม ลใ่าฬภ ตผธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
รทม

ระดับ 1
สผนทรัอฬ์ท่วฝ ัดมูลค่าด้วฬมูลค่า
ฬุ ตผธรรม
เนผนลนทภนเอฟ่ธใ้า
หภ้นทภน
หน่ทฬลนทภน

41
-

402

-

มม ลใ่า
ตามบัญชฝ

41
402

41
402

(หน่ทฬ: ล้านบาท)
นบการเนผนรทม
31 ธันทาใม 2559
มม ลใ่าฬภ ตผธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สผนทรัอฬ์ทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ
มูลค่าฬุ ตผธรรม
เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด
ลมกหนฝ้สานักหักบัญชฝ
ลมกหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ ธ
ขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ
เนผนลนทภนทั่ทโป - สภทธผ
หนฝ้สผนทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ มูลค่า
ฬุ ตผธรรม
เจ้าหนฝ้สานักหักบัญชฝ
เจ้าหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ ธ
ขาฬล่ทนหน้า

มม ลใ่า
ตามบัญชฝ

รทม

705
-

263

-

705
263

705
263

-

4,453
-

3

4,453
3

4,453
3

-

1,477

-

1,477

1,477

-

2,114

-

2,114

2,114

(หน่ทฬ: ล้านบาท)
นบการเนผนรทม
31 ธันทาใม 2558
มม ลใ่าฬภ ตผธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สผนทรัอฬ์ทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ
มูลค่าฬุ ตผธรรม
เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด
ลมกหนฝ้สานักหักบัญชฝ
ลมกหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ ธ
ขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ
เนผนลนทภนทั่ทโป - สภทธผ
หนฝ้สผนทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ มูลค่า
ฬุ ตผธรรม
เจ้าหนฝ้สานักหักบัญชฝ
เจ้าหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ ธ
ขาฬล่ทนหน้า

มม ลใ่า
ตามบัญชฝ

รทม

384
-

503

-

384
503

384
503

-

2,034
-

3

2,034
3

2,034
3

-

185

-

185

185

-

1,190

-

1,190

1,190

(หน่ทฬ: ล้านบาท)
นบการเฉอาะกผจการ
31 ธันทาใม 2559
มม ลใ่าฬภ ตผธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สผนทรัอฬ์ทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ
มูลค่าฬุ ตผธรรม
เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด
ลมกหนฝ้สานักหักบัญชฝ
ลมกหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ ธ
ขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ
เนผนลนทภนทั่ทโป - สภทธผ
หนฝ้สผนทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬมูลค่า
ฬุ ตผธรรม
เจ้าหนฝ้สานักหักบัญชฝ
เจ้าหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ ธ
ขาฬล่ทนหน้า

มม ลใ่า
ตามบัญชฝ

รทม

691
-

263

-

691
263

691
263

-

4,453
-

3

4,453
3

4,453
3

-

1,477

-

1,477

1,477

-

2,114

-

2,114

2,114

(หน่ทฬ: ล้านบาท)
นบการเฉอาะกผจการ
31 ธันทาใม 2558
มม ลใ่าฬภ ตผธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สผนทรัอฬ์ทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬ
มูลค่าฬุ ตผธรรม
เนผนสดและราฬการเทฝฬบเท่าเนผนสด
ลมกหนฝ้สานักหักบัญชฝ
ลมกหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ ธ
ขาฬล่ทนหน้า - สภทธผ
เนผนลนทภนทั่ทโป - สภทธผ
หนฝ้สผนทางการเงผนทฝ่เปผ ดเผฬมูลค่า
ฬุ ตผธรรม
เจ้าหนฝ้สานักหักบัญชฝ
เจ้าหนฝ้ธภรกผจหลักทรัอฬ์และสัญญาซฟ้ ธ
ขาฬล่ทนหน้า

มม ลใ่า
ตามบัญชฝ

รทม

371
-

503

-

371
503

371
503

-

2,034
-

3

2,034
3

2,034
3

-

185

-

185

185

-

1,190

-

1,190

1,190

ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬมฟการฝระมาณการมร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนเใรม่ธนมมธทานการเนพนตามหลักเกณฑ์ดันนฟ้
(ก)

เนพนลนทยนญนตราสารทยนญนใทามต้ธนการำธนตลาด มร ลใ่าฬย ตพธรรมญช้ ราใาตลาด เนพนลนทยนญนตราสารทยนทฟ่โม่ธฬร ่
ญนใทามต้ธนการำธนตลาด ใานทณเทฟฬผเใฟฬนมร ลใ่าสพนทรัอฬ์สยทธพต่ธหย้นำธนผรพษัทฯ ทฟ่ลนทยน ฬกเท้นเนพนลนทยน
ญนหน่ทฬลนทยนทฟ่โม่ญช่ หลักทรัอฬ์ปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์แห่น ฝระเทถโทฬมร ลใ่าฬย ตพธรรมใานทณฌดฬญช้ มรลใ่า
สพนทรัอฬ์สยทธพต่ธหน่ทฬทฟ่ฝระกาถฌดฬฯร ้ปัดการกธนทยน

(ำ)

สพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนทานการเนพนทฟ่ปะใรผกาหนดญนระฬะเทลาธันสัน้ หรมธสพนทรัอฬ์ทานการเนพนทฟ่มฟการใพดดธกเผฟฬ้ ญน
ธัตราเทฟฬผเใฟฬนกัผราใาตลาด โด้แก่ เนพนสดและราฬการเทฟฬผเท่าเนพนสด ลรกหนฟ้สานักหักผัญชฟ ลรกหนฟ้ธยรกพป
หลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า. เป้าหนฟ้สานักหักผัญชฟ และเป้าหนฟ้ธยรกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬ
ล่ทนหน้า มร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนสพนทรัอฬ์และหนฟส้ พนดันกล่าทฝระมาณฌดฬเทฟฬผเใฟฬนกัผมร ลใ่าตามผัญชฟ

(ใ)

มร ลใ่าฬย ตพธรรมำธนตราสารธนยอันธ์ ใานทณฌดฬญช้ แผผปาลธนตามทฤษฎฟญนการฝระเมพนมร ลใ่าซภ่ นำ้ธมร ลทฟ่นามาญช้
ญนการฝระเมพนมร ลใ่าส่ทนญหญ่เฝ็นำ้ธมร ลทฟ่สามารถสันเกตโด้ญนตลาดทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน เช่ น ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนทันทฟ และ
ธัตราแลกเฝลฟ่ฬนล่ทนหน้าำธนเนพนตราต่านฝระเทถ เฝ็นต้น

35.

การผรพหารปัดการทยน
ทัตถยฝระสนใ์ำธนผรพษัทฯ ญนการผรพหารทยนำธนผรพษัทฯ ใมธ การดารนโท้ซ่ภ นใทามสามารถญนการดาเนพนนานธฬ่าน
ต่ธเนม่ธน การดารนโท้ซ่ภ นฌใรนสร้านทานการเนพนทฟ่เหมาะสมและการดารนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพญห้เฝ็นโฝตาม
ำ้ธกาหนดำธนสานักนานใณะกรรมการกากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์

36.

เหตยการณ์ภาฬหลันรธผระฬะเทลาราฬนาน
เมม่ธทันทฟ่ 21 กยมภาอันธ์ 2560 ทฟ่ฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ มฟมตพธนยมัตพญห้เสนธป่าฬเนพนฝั นฯลปากฯลการ
ดาเนพนนานฝระปาฝฟ 2559 ญนธัตรา 0.13 ผาท ต่ธหย้น ทัน้ นฟป้ ะนาเสนธต่ธทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นทฟ่ปะมฟำภ้นญนทันทฟ่ 25
เมษาฬน 2560 เอม่ธอพปารณาธนยมัตพต่ธโฝ

37.

การธนยมัตพนผการเนพน
นผการเนพนนฟโ้ ด้รัผธนยมัตพญห้ธธกฌดฬใณะกรรมการผรพษัทฯ เมม่ธทันทฟ่ 21 กยมภาอันธ์ 2560

ใทามเหฎนำธนผรพษัทฯ และใณะกรรมการตรทปสธผเกฟ่ฬทกัผราฬการระหท่านกันทฟ่เกพดำภน้
ใ่านาฬหน้ารัผ
ผรพษัทฯ ญห้ผรพการการเฝ็นนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญห้แก่กรรมการและฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ตามฝกตพธยรกพป
ฌดฬใพดใ่าผรพการญนธัตราใ่านาฬหน้าำัน้ ตา่ ำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ ซภ่นใณะกรรมการตรทปสธผโด้อพปารณาแล้ท
เหฎนท่าเฝ็นราฬการทฟ่สมเหตยสมฯลและฬย ตพธรรม
การญช้ ผรพการผธกรัผเฝ็นสมาชพกสม่ธสัญญานดาทเทฟฬม
ผรพษัทฯ ญช้ ผรพการผธกรัผเฝ็นสมาชพกสม่ธสัญญานดาทเทฟฬมปากผรพษัท ทรร ทพชนั่ ส์ กรย ๊ฝ ปากัด ทัน้ สาหรัผภาฬญน
สานักนานและญห้ผรพการลรกใ้าทฟ่ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ฌดฬชําระใ่าผรพการเฝ็นราฬเดมธน ซภ่ นธัตราใ่าผรพการทฟ่ผรพษัทฯ
ชําระญห้แก่ ผรพษัท ทรร ทพชนั่ ส์ กรย ๊ฝ ปากัด เฝ็นธัตราเดฟฬทกัผทฟ่ ผรพษัท ทรร ทพชนั่ ส์ กรย ๊ฝ ปากัด ใพดปากลรกใ้าราฬ
ธม่น ใณะกรรมการตรทปสธผปภนมฟใทามเหฎนท่าราฬการดันกล่าทมฟใทามสมเหตยสมฯล และมฟการใพดราใาทฟ่เฝ็น
ธรรม
นฌฬผาฬการทาราฬการระหท่านกันญนธนาใต
ผรพษัทฯ มฟนฌฬผาฬญนการอพปารณาราฬการระหท่านกันฌดฬใานภนถภนใทามสมเหตยสมฯลและฯลฝระฌฬชน์ำธนผรพษัทฯ
ฌดฬสาหรัผราฬการระหท่านกันทฟ่ธาปเกพดำภน้ ญนธนาใตนัน้ แผ่นธธกเฝ็น 2 ฝระเภท โด้แก่ ราฬการทฟ่เกพดำภ้นเฝ็นฝกตพ
และต่ธเนม่ธน และราฬการอพเถษทฟ่เกพดำภน้ เฝ็นใรัน้ ใราท ฌดฬำัน้ ตธนการธนยมัตพราฬการระหท่านกันแผ่นโด้เฝ็นดันนฟ้
1. ราฬการทฟเ่ กพดำภน้ เฝ็นฝกตพและต่ธเนม่ธน
เนม่ ธ นปากราฬการผานราฬการ เช่ น ใ่ า นาฬหน้ า รั ผ เฝ็ น ราฬการทฟ่ ป ะฬั น ในเกพ ด ำภ้น ธฬ่ า นต่ ธ เนม่ ธ นญนธนาใต
เนม่ธนปากเฝ็นราฬการฝกตพธยรกพป ดันนัน้ ผรพษัทฯ ปะกาหนดหลักเกณฑ์และแนททานญนการฝฏพผัตพสาหรัผราฬการ
ดันกล่าท ฌดฬมฟการระผย เนม่ธนโำการดาเนพนการสาหรัผแต่ละราฬการญห้เฝ็นโฝตามเนม่ธนโำการใ้าทัท่ โฝ และเฝ็นโฝตาม
ราใาทฟ่ฬยตพธรรม สมเหตยสมฯลและสามารถตรทปสธผโด้ ฌดฬนาเสนธญห้ใณะกรรมการตรทปสธผเฝ็นฯร ้อพปารณา
ธนยมตั พหลักเกณฑ์และแนททานญนการฝฏพผัตพดันกล่าท ทัน้ นฟ้ ใณะกรรมการตรทปสธผ ปะอพปารณาตรทปสธผการ
ฝฏพผัตพตามหลักเกณฑ์และญห้ใทามเหฎนถภนใทามสมเหตยสมฯลำธนราฬการทฟ่เกพดำภน้ ทยกโตรมาส
2. ราฬการอพเถษทฟ่เกพดำภน้ เฝ็นใรัน้ ใราท
ะ่ าฬผรพหารำธนผรพษัทฯ ปะปัดญห้ใณะกรรมการตรทปสธผเฝ็นฯร ้ญห้ใทามเหฎนเกฟ่ฬทกัผใทามเหมาะสมำธนราฬการ
ดันกล่าท หากใณะกรรมการตรทปสธผโม่มฟใทามชํานาญญนการอพปารณาราฬการระหท่านกันทฟ่เกพดำภ้น ผรพษัทฯ
ปะปัดญห้มฟผยใใลทฟ่มฟใทามรร้ใทามชํานาญอพเถษ เช่ น ฯร ้สธผผัญชฟ หรมธฯร ้ฝระเมพนราใาทรัอฬ์สพน หรมธสานักนาน
กฎหมาฬ เฝ็นต้น ทฟ่เฝ็นธพสระปากผรพษัท ฯ และผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นเฝ็นฯร ้ญห้ใทามเหฎนเกฟ่ฬทกัผราฬการ
ระหท่านกันดันกล่าท ใทามเหฎนำธนใณะกรรมการตรทปสธผหรมธผย ใใลทฟ่มฟใทามรร้ใทามชํานาญอพเถษปะถรก
นาโฝญช้ ฝระกธผการตัดสพนญปำธนใณะกรรมการหรมธฯร ้ถมธหย้นแล้ทแต่กรณฟ ตามกฎระเผฟฬผทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน

ใาธธพผาฬและการทพเใราะห์ฐานะการเนพนและฯลการดาเนพนนาน
1. ภาอรทมำธนการดาเนพนธย รกพปและการเฝลฟ่ฬนแฝลนทฟ่มฟนัฬสาใัญ
ณ สพน้ ฝฟ 2559 ดัชนฟตลาดหลักทรัอฬ์ฯ ฝพ ดทฟ่ 1,542.94 ปย ด เอพม่ ำภน้ 19.79% เมม่ธเฝรฟฬผเทฟฬผกัผสพน้ ฝฟ 2558 ฌดฬ
มฟฝัปปัฬกระทผปากภาฬญนฝระเทถ เช่ น แนทฌน้มเถรษฐกพ ปโทฬทฟ่ดฟำภ้นเรม่ธฬๆ ปากการท่ธนเทฟ่ฬททฟ่ฬันำฬาฬตัท และการเร่น
ลนทยนำธนภาใรัฐ ฝระกธผกัผการลนฝระชามตพรัผร่านรัฐธรรมนรญซภ่ นสะท้ธนภาอการเลมธกตัน้ ทฟ่ชดั เปนำภ้น ำณะทฟ่ฝัปปัฬ
ภาฬนธกฝระเทถ เช่ น การทานฌฬผาฬธัตราดธกเผฟฬ้ ตพดลผำธนธนาใารกลานญฟ่ฝ่ย น การธธกมาตรการกระตย้นเถรษฐกพป
ใรัน้ ญหญ่ำธนธนาใารกลานฬย ฌรฝ การส่นสัญญาณำภน้ ดธกเผฟฬ้ ช้ าลนำธนธนาใารกลานสหรัฐฯ รทมถภนฯลฝระชามตพำธน
ธันกฤษเอม่ธธธกปากสหภาอฬย ฌรฝ ส่นฯลญห้ญนฝฟ 2559 ฯร ้ลนทยนต่านชาตพเฝ็นฯร ้ซม้ธสยทธพด้ทฬมร ลใ่า 77,927 ล้านผาท ซภ่ น
เฝ็นโฝญนทพถทานเดฟฬทกัผตลาดหย้นธม่นๆญนภรมพภาใ ธาทพ เกาหลฟ โต้หทัน ฮพ ลพฝฝพ นส์ ธพนฌดนฟเซฟ ฬ นธกปากนฟ้ ดัชนฟตลาด
หลักทรัอฬ์ฯ เใลม่ธนโหทญนทพถทานเดฟฬทกัผตลาดหลักทรัอฬ์ธม่นญนภรมพภาใ และญห้ฯลตธผแทนทฟ่ดฟกท่า MSCI Frontier
markets รทมทัน้ MSCI Emerging market
ทัน้ นฟ้ มร ลใ่าซม้ธำาฬเาลฟ่ฬต่ธทันำธน SET และ mai ญนฝฟ 2559 ฝรัผตัทเอพ่มำภ้นมาธฬร ่ทฟ่ 52,526 ล้านผาท เอพ่มำภ้น
18.6% ปากฝฟ 2558 ญนส่ทนำธน market capitalization ำธน SET ณ สพน้ ฝฟ 2559 ธฬร ่ทฟ่ 15.08 ล้านล้านผาท เอพม่ ำภ้น
22.8% ปากสพน้ ฝฟ 2558 ำณะทฟ่ mai ธฬร ่ทฟ่ 425,364 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 31.5% ปากสพน้ ฝฟ 2558 ำณะทฟ่ forward P/E
ำธน SET และ mai ณ สพน้ ฝฟ 2559 ธฬร ่ทฟ่ 15.98 และ 26.30 เท่า ตามลาดัผ นธกปากนฟ้ ธัตราเนพนฝั นฯลตธผแทนำธน
SET ฝรัผตัทลดลนเฝ็น 3.04% ำณะทฟ่ mai ฝรัผตัทเอพ่มำภ้นเฝ็น 1.24% ฌดฬหากเฝรฟฬผเทฟฬผกัผสพน้ ฝฟ 2558 ดัชนฟ
หลักทรัอฬ์ราฬกลย่มธย ตสาหกรรมฝรัผตัทเอพม่ ำภ้นทยกกลย่มธย ตสาหกรรม กลย่มธย ตสาหกรรมทฟ่ฝรัผตัทเอพม่ ำภ้นสรนทฟ่สยด โด้แก่
กลย่ ม อลั น นานและสาธารณร ฝ ฌภใ กลย่ ม เกษตรและธย ตสาหกรรมธาหาร และกลย่ ม สพ น ใ้ า ธย ตสาหกรรม ำณะทฟ่ ก ลย่ ม
ธย ตสาหกรรมทฟ่ฝรัผตัทเอพม่ ำภน้ น้ธฬทฟ่สยด โด้แก่ กลย่มธสันหารพมทรัอฬ์ กลย่มสพนใ้าธย ฝฌภใผรพฌภใ และกลย่มเทใฌนฌลฬฟ
ภาทะการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
ญนฝฟ 2559 ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ มฟมรลใ่าซม้ธำาฬเอพม่ ำภน้ ปากฝฟ ก่ธน ฌดฬมร ลใ่าซม้ธำาฬรทมำธน SET และ mai ธฬร ่ทฟ่
52,526 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 18.6% ปากฝฟ 2558 ำณะทฟ่โตรมาส 4/2559 มร ลใ่าซม้ธำาฬเาลฟ่ฬรทมธฬร ่ทฟ่ 55,084 ล้านผาท
เอพ่มำภ้น 34.2% เมม่ธเทฟฬผกัผโตรมาส 4/2558 เนม่ธนปากฝั ปปัฬเชพ นผทกปากฯลฝระชย มฌธเฝกญนทันทฟ่ 30 อฤถปพกาฬน
2559 ทฟ่ธธกมาดฟตามใาดฌดฬสามารถผรรลยำ้ธตกลนเกฟ่ฬทกัผการลดกาลันการฯลพต ส่นฯลญห้ราใานา้ มันดพผญนตลาดฌลก
อย ่นำภน้ รทมทัน้ มฟเมฎดเนพนปากกธนทยน LTF/RMF ญนช่ ทนท้าฬฝฟ เำ้ามาหนยน
ด้านสัดส่ทนการลนทยนำธนฯร ้ลนทยนแต่ละฝระเภท อผท่าฯร ้ลนทยนส่ทนผย ใใลญนฝระเทถฬันในมฟผทผาทสาใัญญนการ
ซม้ธำาฬ แม้ญนฝฟ 2559 สัดส่ทนการซม้ธำาฬำธนฯร ้ลนทยนผย ใใลญนฝระเทถฝรัผตัทลดลนมาธฬร ่ทฟ่ 53.81% ปาก 59.21% ญนฝฟ
ก่ธน ำณะทฟ่สัดส่ทนการซม้ธำาฬำธนฯร ้ลนทยนต่านฝระเทถเอพม่ ำภน้ มาธฬร ่ทฟ่ 25.57% เอพม่ ำภน้ ปาก 22.20% ญนฝฟ 2558 สาหรัผ
โตรมาส 4/2559 สัดส่ทนการซม้ธำาฬำธนฯร ้ลนทยนผย ใใลญนฝระเทถธฬร ่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 เอพม่ ำภ้น 42.75%
ปากฝฟ 2558 เนม่ธนปากการซม้ธำาฬทฟ่เอพ่มำภ้นำธน Single Stock Futures และ SET50 Index options รทมโฝถภน 10
Baht Gold Futures สาหรัผโตรมาส 4*2559 TFEX มฟฝรพมาณสัญญาซม้ธำาฬเาลฟ่ฬต่ธทัน 301,006 สัญญา ลดลน
18.78% ปากโตรมาสก่ธน

2. ฯลการดาเนพนนาน และใทามสามารถญนการทากาโร (Results of Operations)
ราฬโด้
ญนฝฟ 2559 ราฬโด้ำธนผรพษัทฯ ฝระกธผด้ทฬ ราฬโด้ปากใ่านาฬหน้า ราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ กาโรปาก
เนพนลนทยน กาโรปากตราสารธนยอันธ์ ส่ทนแผ่นำาดทยนปากเนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬ
ดธกเผฟฬ้ และเนพนฝั นฯล ดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ และราฬโด้ธม่น ซภ่ นราฬโด้หลักำธนผรพษัทฯ มาปากราฬโด้
ใ่านาฬหน้าใพดเฝ็นสัดส่ทน 77.78% ำธนราฬโด้รทม
สาหรัผฝฟ 2559 ผรพษัทฯ มฟราฬโด้รทมทัน้ สพน้ 1,856 ล้านผาท เอพ่มำภ้นปาก ฝฟ 2558 ซภ่ นผรพษัทฯ มฟราฬโด้รทม
1,679 ล้านผาท เนม่ธนมาปากราฬโด้ใ่านาฬหน้าเอพ่มำภ้น 29 ล้านผาท ปาก 1,415 ล้านผาทญนฝฟ 2558 เฝ็น 1,443 ล้าน
ผาทญนฝฟ 2559 ซภ่ น เอพ่ ม ำภ้ น ตามฝรพ ม าณการซม้ ธ ำาฬหลั ก ทรั อ ฬ์ ฌ ดฬรทมำธนตลาดหลั ก ทรั อ ฬ์ ฯ และราฬโด้ ป าก
ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการเอพ่มำภ้น 58 ล้านผาท ปาก 63 ล้านผาทญนฝฟ 2558 เฝ็น 121 ล้านผาทญนฝฟ 2559 เนม่ธนปาก
ราฬโด้ปากธย รกพปด้านทาณพชธนกพปเอพ่มำภ้นตามสภาทะำธนเถรษฐกพป นธกปากนฟ้ กาโรปากตราสารธนยอันธ์เอพ่มำภ้น 37
ล้านผาท ปาก 5 ล้านผาทญนฝฟ 2558 เฝ็น 42 ล้านผาทญนฝฟ 2559 เฝ็นฯลมาปากการธธกฯลพตภัณฑ์ญหม่ำธนผรพษัทฯ ทฟ่
โด้รัผการตธผรัผธฬ่านกท้านำทานปากนักลนทยนญนตลาด
ฌใรนสร้านราฬโด้รทมำธนผรพษัทฯ ตามนผการเนพนรทมฝฟ 2558-2559
ราฬการ

ฝฟ 2558
ล้านผาท

ฝฟ 2559
ร้ธฬละ

ล้านผาท

ร้ธฬละ

ราฬโด้
ใ่านาฬหน้า

1,414.62

84.25

1,443.40

77.78

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ

62.65

3.73

120.91

6.52

กาโรปากเนพนลนทยน

95.57

5.69

131.05

7.06

5.11

0.30

42.20

2.27

(29.32)

(1.75)

(34.44)

(1.86)

ดธกเผฟฬ้ และเนพนฝั นฯล

64.92

3.87

55.60

3.00

ดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์

57.87

3.45

77.26

4.16

7.61

0.45

19.69

1.06

1,679.03

100.00

1,855.67

100.00

กาโรปากตราสารธนยอันธ์
ส่ทนแผ่นำาดทยนปากเนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า
ตามทพธฟส่ทนโด้เสฟฬ

ราฬโด้ธม่น
รทมราฬโด้

ราฬโด้ใ่านาฬหน้า
ฌใรนสร้านราฬโด้ใ่านาฬหน้าำธนผรพษัทฯ ตามนผการเนพนรทมฝฟ 2558-2559
ฝฟ 2558

ฝฟ 2559

ใ่านาฬหน้า
ล้านผาท
ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬตราสารธนยอันธ์
ใ่านาฬหน้าธม่น
รทม

ร้ธฬละ

ล้านผาท

ร้ธฬละ

1,333.62

94.27

1,355.02

93.88

72.82

5.15

81.00

5.61

8.18

0.58

7.38

0.51

1,414.62

100.00

1,443.40

100.00

ญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ มฟราฬโด้ใ่านาฬหน้า 1,443 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 29 ล้านผาท ปากฝฟ 2558 ซภ่ นผรพษัทฯ มฟ
ราฬโด้ใ่านาฬหน้า 1,415 ล้านผาท ฌดฬแฬกเฝ็นราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ปานทน 1,355 ล้านผาท
เอพ่มำภ้น 21 ล้านผาท ปากฝฟ 2558 ซภ่ นผรพษัทฯ มฟราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 1,334 ล้านผาท สาเหตย
มาปากการเอพ่มำภ้นำธนมร ลใ่าการซม้ธำาฬเาลฟ่ฬต่ธทันปาก 44,302 ล้านผาทญนฝฟ 2558 เฝ็น 52,526 ล้านผาทญนฝฟ 2559
สาหรัผราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬตราสารธนยอันธ์ปานทน 81 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 8 ล้านผาทปากฝฟ 2558 ซภ่ นมฟ
ราฬโด้ใ่านาฬหน้าปากการซม้ธำาฬตราสารธนยอันธ์ 73 ล้านผาท เอพ่มำภ้นตามฝรพมาณการซม้ธำาฬทฟ่เอพ่มำภ้น ดันทฟ่โด้กล่าท
มาแล้ทำ้านต้น
ราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ
ฌใรนสร้านราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการำธนผรพษัทฯ ตามนผการเนพนรทมฝฟ 2558-2559
ฝฟ 2558

ฝฟ 2559

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ
ล้านผาท

ร้ธฬละ

ล้านผาท

ร้ธฬละ

การปัดปาหน่าฬหลักทรัอฬ์

42.77

68.26

80.40

66.49

ทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน

12.41

19.81

9.26

7.66

การฬมม * ญห้ฬมมหลักทรัอฬ์

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

62.65

100.00

120.91

100.00

รทม

ญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ มฟราฬโด้ปากการเฝ็นทฟ่ฝรภกษาทานการเนพนและการปัดปาหน่าฬหลักทรัอฬ์ปานทน 90 ล้าน
ผาท หรมธเอพม่ ำภน้ ร้ธฬละ 104 ปากฝฟ 2558 แผ่นเฝ็นราฬโด้ปากใ่าทฟ่ฝรภกษาทานการเนพนและใ่าธรรมเนฟฬมการปัดปาหน่าฬ
หลักทรัอฬ์ปานทน 9 ล้านผาท และ 80 ล้านผาท ตามลาดัผ แม้ท่าการระดมทยนฯ่านตราสารทยนำธนผรพษัทปดทะเผฟฬน
ญนฝฟ 2559 ปะลดลนปากฝฟ 2558 ฌดฬฝฟ 2559 มฟผรพษัทปดทะเผฟฬนเำ้าญหม่เอฟฬน 21 ผรพษัท แฬกเฝ็น SET 10 ผรพษัท และ
mai 11 ผรพษัท ซภ่ นเมม่ธเทฟฬผกัผฝฟ 2558 มฟผรพษัทปดทะเผฟฬนเำ้าญหม่ 33 ผรพษัท ฌดฬญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ โด้ร่ทมญนการ
รัผฝระกันและปัดปาหน่าฬหลักทรัอฬ์ญห้กัผผรพษัททฟ่ปะเำ้าปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ ปานทน 16 ผรพษัท นธกปากนฟ้
ผรพษัทฯ มฟราฬโด้ปากการฬมม*ญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ปานทน 2.6 ล้านผาท เอพม่ ำภน้ เลฎกน้ธฬปาก 0.9 ล้านผาทญนฝฟ 2558 ส่ทน
ราฬโด้ปากการทพเใราะห์หลักทรัอฬ์ท่ฟเอพ่มำภ้นธฬ่านมฟนัฬสาใัญ เกพดปากนักลนทยนต่านชาตพท่ฟมฟใทามต้ธนการลนทยนญน
ฝระเทถโทฬ ปภนต้ธนการผททพเใราะห์หลักทรัอฬ์มากำภน้ ตามโฝด้ทฬ เฝ็นฯลญห้ญนฝฟ 2559 การซม้ธำาฬำธนนักลนทยนต่านชาตพ
มฟฬธดซม้ธสยทธพ ถภน 78,546 ล้านผาท
ราฬโด้ธม่นๆ ทฟ่นธกเหนมธปากราฬโด้ใ่านาฬหน้า และราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ
ผรพษัทฯ มฟราฬโด้ธม่น ๆ ทฟ่นธกเหนมธปากราฬโด้ใ่านาฬหน้า และราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมผรพการ โด้แก่ กาโร (ำาดทยน)
ปากเนพนลนทยน กาโร(ำาดทยน) ปากตราสารธนยอันธ์ ส่ทนแผ่นำาดทยนปากเนพนลนทยนญนผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้าตามทพธฟ
ส่ทนโด้เสฟฬ ดธกเผฟฬ้ และเนพนฝั นฯล ดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ และราฬโด้ธม่นๆ
ญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ มฟราฬโด้ธม่น ๆ ทฟ่นธกเหนมธปากราฬโด้ใ่านาฬหน้า และราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการปานทน
291 ล้ า นผาท เอพ่ ม ำภ้ น ปากฝฟ 2558 ซภ่ น ผรพ ษั ท ฯ มฟ ร าฬโด้ ธม่ น ๆ ทฟ่ น ธกเหนม ธ ปากราฬโด้ ใ่ า นาฬหน้ า และราฬโด้
ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการปานทน 202 ล้านผาท หรมธเอพ่มำภ้นปานทน 89 ล้านผาท ใพดเฝ็นร้ธฬละ 44.41 ฌดฬมฟสาเหตย
หลักำธนการเอพ่มำภ้นปากกาโรปากเนพนลนทยนและกาโรปากตราสารธนยอันธ์ ทฟ่เอพ่มำภ้นปากฝฟ 2558 ปานทน 72 ล้านผาท
ซภ่นส่ทนหนภ่นมาปากการธธกฯลพตภัณฑ์ญหม่ำธนผรพษัทฯ
ใ่าญช้ ป่าฬ
ฌใรนสร้านใ่าญช้ ป่าฬำธนผรพษัทฯ ตามนผการเนพนรทมฝฟ 2558-2559
ราฬการ

ฝฟ 2558
ล้านผาท

ฝฟ 2559

ร้ธฬละ

ล้านผาท

ร้ธฬละ

ใ่าญช้ ป่าฬ
ต้นทยนทานการเนพน

30.79

2.06

27.11

1.75

ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการป่าฬ

136.63

9.14

159.53

10.31

ใ่าญช้ ป่าฬเกฟ่ฬทกัผอนักนาน และใ่าตธผแทนกรรมการ

952.16

63.70

994.31

64.23

ใ่าญช้ ป่าฬเกฟ่ฬทกัผธาใาร สถานทฟ่และธย ฝกรณ์

238.93

15.99

223.21

14.42

ใ่าญช้ ป่าฬธม่น

136.41

9.13

144.15

9.31

รทมใ่าญช้ ป่าฬญนการดาเนพนนาน

1,494.92

100.02

1,548.31

100.02

ฌธนกลัผใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญ

(0.24)

(0.02)

(0.30)

(0.02)

รทม

1,494.68

100.00

1,548.01

100.00

ใ่าญช้ ป่าฬญนการดาเนพนนาน

ญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ มฟใ่าญช้ ป่าฬรทมปานทน 1,548 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 53 ล้านผาท ปากฝฟ 2558 ฌดฬมฟสัดส่ทน
ใ่าญช้ ป่าฬเกฟ่ฬทกัผอนักนานและใ่าตธผแทนกรรมการ ใ่าญช้ ป่าฬเกฟ่ฬทกัผธาใาร สถานทฟ่และธย ฝกรณ์ และใ่าธรรมเนฟฬม
และใ่าผรพการป่าฬ ใพดเฝ็นร้ธฬละ 64.23 ร้ธฬละ 14.42 และร้ธฬละ 10.31 ำธนใ่าญช้ ป่าฬรทม ตามลาดัผ ใ่าญช้ ป่าฬ
เกฟ่ฬทกัผอนักนานและใ่าตธผแทนกรรมการมฟปานทน 994 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 42 ล้านผาท ปากฝฟ 2558 เนม่ธนปากการ
ป่าฬฯลตธผแทนญห้แก่อนักนานทฟ่แฝรฯันโฝตามฝรพมาณการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ ทฟ่ฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ส่ทน
ใ่าธรรมเนฟฬมและใ่าผรพการป่าฬปานทน160 ล้านผาท เอพ่มำภ้น 23 ล้านผาท ปากฝฟ 2558 นธกปากนฟ้ ผรพษัทฯ มฟ
ใ่าญช้ ป่าฬธม่น ปานทน 144 ล้านผาท เอพม่ ำภน้ 8 ล้านผาท ปากฝฟ 2558
กาโรสยทธพ
สาหรัผฝฟ 2559 ผรพษัทฯ มฟฯลการดาเนพนนานเฝ็นกาโรสยทธพปานทน 231 ล้านผาท เอพ่มำภ้นปาก 138 ล้านผาทญนฝฟ
2558 ฌดฬมฟสาเหตยปากการเอพม่ ำภ้นำธนราฬโด้รทมปาก 1,679 ล้านผาทญนฝฟ 2558 เฝ็น 1,856 ล้านผาทญนฝฟ 2559 ใพดเฝ็น
ธัตราเอพม่ ำภน้ 11% ฌดฬมฟสาเหตยหลักปากการเอพ่มำภ้นำธนราฬโด้ใ่านาฬหน้า ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ กาโรปากเนพนลนทยน
กาโรปากตราสารธนยอันธ์ และดธกเผฟ้ฬเนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ ญนำณะทฟ่ผรพษัทฯ มฟใ่าญช้ ป่าฬรทมเอพ่มำภ้นปาก
1,495 ล้านผาทญนฝฟ 2558 เฝ็น 1,548 ล้านผาทญนฝฟ 2559 เอพ่มำภน้ 4%ฌดฬมฟสาเหตยหลักปากการเอพ่มำภ้นำธนใ่าญช้ ป่าฬ
เกฟ่ฬทกัผอนักนาน ซภ่ นธัตราการเอพ่มำภ้นำธนใ่าญช้ ป่าฬรทมน้ธฬกท่าธัตราการเอพม่ ำภ้นำธนราฬโด้รทม ปภนส่นฯลญห้ธัตรา
กาโรปากฝฟ 2559 เอพ่มำภ้นปากฝฟ 2558 ธฬ่านมฟนัฬสาใัญ เนม่ธนปากราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมและผรพการ และกาโรปากเนพน
ลนทยนทฟ่เอพม่ ำภน้ รทมโฝถภนกาโรปากตราสารธนยอันธ์ท่ฟผรพษัทฯ โด้ธธกฯลพตภัณฑ์ญหม่ และมฟฯร้ญช้ ผรพการธฬ่านกท้านำทาน
ปนกลาฬเฝ็นราฬโด้ท่ฟเอพ่มำภ้นปากฝฟ ทฟ่แล้ทญนสัดส่ทนทฟ่สรนทฟ่สยด นธกปากนฟ้ การลดลนำธนใ่าญช้ ป่าฬในทฟ่ธฬ่านใ่าญช้ ป่าฬ
เกฟ่ฬทกัผธาใารและสถานทฟ่ ทฟ่ทานผรพษัทฯ โด้อฬาฬามใทผใยมการฝรัผำภ้นำธนต้นทยนดันกล่าท ฌดฬการฝพ ดสาำาและลด
อมน้ ทฟ่การเช่ าลนญนอมน้ ทฟ่สานักนานญหญ่ลน ทาญห้เฝ็นฝั ปปัฬทฟ่สาใัญฝั ปปัฬหนภ่นทฟ่ทาญห้ธัตราใ่าญช้ ป่าฬรทมเอพม่ ำภ้นญนสัดส่ทนทฟ่
น้ธฬ เฝ็นฯลญห้กาโรสยทธพเอพม่ ำภน้ ปากฝฟ ก่ธนถภน 68%
สาหรัผธัตราฯลตธผแทนฯร ้ถมธหย้น (Return on Equity: ROE) ญนฝฟ 2557 2558 และ 2559 ธฬร ่ทฟ่ 11.04%
6.07% และ 9.54% ตามลาดัผ ทัน้ นฟ้ หากอพปารณาธฬ่านละเธฟฬดอผท่า สาเหตยท่ฟ ROE ำธนผรพษัทฯ ญนฝฟ 2559
เอพ่มำภ้น 3.47% ปากฝฟ 2558 มฟฝัปปัฬหลักทฟ่สาใัญเนม่ธนมาปากธัตรากาโรสยทธพ (Net Profit Margin) ำธนผรพษัทฯ
เอพม่ ำภ้นปาก 8.07% ญนฝฟ 2558 เฝ็น 12.24% ญนฝฟ 2559 นธกปากนฟ้ ตัทแฝรทฟ่มฟฯลต่ธ ROE ทฟ่ใทรปะอพปารณาญนลาดัผ
ถัดโฝใมธ ธัตราการหมย นำธนสพนทรัอฬ์ (Assets Turnover) ำธนผรพษัทฯ แม้ท่าปะลดลนปาก 0.42 เท่าญนฝฟ 2558 เฝ็น
0.36 เท่าญนฝฟ 2559 แต่ธฬ่านโรกฎดฟ สาหรัผตัทแฝรสยดท้าฬ ใมธ Financial Leverage นัน้ เอพม่ ำภน้ ปาก 1.79 เท่าญนฝฟ 2558
มาเฝ็น 2.17 เท่าญนฝฟ 2559 เนม่ธนปากการเอพ่มำภ้นำธนลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าทฟ่แฝรฯันตาม
มร ลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 3 ทันทาการสยดท้าฬำธนฝฟ 2559 ทฟ่มากกท่ามร ลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 3 ทันทาการ
สยดท้าฬำธนฝฟ 2558

3. ใทามสามารถญนการผรพหารทรัอฬ์สพน
สพนทรัอฬ์
สพนทรัอฬ์รทมำธนผรพษัทฯ

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 เท่ากัผ 6,541 ล้านผาท ซภ่ นสพนทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ

ส่ทนญหญ่เฝ็น ลรกหนฟ้ธยรกพป หลักทรัอฬ์แ ละสัญ ญาซม้ธ ำาฬล่ ทนหน้ า-สยทธพ

ซภ่ น เฝลฟ่ฬ นแฝลนตามฝรพมาณการซม้ธำาฬ

หลักทรัอฬ์ำธนลรกใ้า ญนสามทันทาการสยดท้าฬำธนแต่ละนทดผัญชฟ ฌดฬราฬการดันกล่าทถมธเฝ็นฝระมาณ 68% ำธน
สพนทรัอฬ์รทม ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ส่ทนราฬการสพนทรัอฬ์ท่ฟสาใัญธฟก 1 ราฬการใมธ เนพนสดและราฬการ
เทฟฬผเท่าเนพนสด ฌดฬมฟมรลใ่าฝระมาณ 11% ำธนสพนทรัอฬ์รทม ณ ทันเดฟฬทกัน
ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า-สยทธพ เท่ากัผ 4,453
ล้านผาท เอพม่ ำภน้ ปาก ณ สพน้ ฝฟ 2558 ทฟ่มฟฬธดธฬร ่ทฟ่ 2,034 ล้านผาท ซภ่ นเฝ็นโฝตามฝรพมาณการซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ
และตลาดสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ทัน้ นฟ้ ลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า-สยทธพ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559 ฝระกธผด้ทฬ
 ลรกหนฟซ้ ม้ธหลักทรัอฬ์ด้ทฬเนพนสดปานทน 3,069 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 69% ำธนลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า-สยทธพ ซภ่นเอพม่ ำภน้ ปากสพน้ ฝฟ 2558 ทฟ่เท่ากัผ 38% เนม่ธนปากมร ลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 3 ทันทา
การสยดท้าฬำธนฝฟ 2559 มากกท่ามร ลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ 3 ทันทาการสยดท้าฬำธนฝฟ 2558
 เนพนญห้กร้ฬมมเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์ปานทน 1,343 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 30% ำธนลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า-สยทธพ ซภ่นเอพม่ ำภน้ ปากสพน้ ฝฟ 2558 ทฟ่เท่ากัผ 1,237 ล้านผาท
 ลรกหนฟฬ้ มมหลักทรัอฬ์ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ปานทน 16 ล้านผาท เอพม่ ำภน้ 6 ล้านผาท ปากฬธดในเหลมธ
10 ล้านผาท ณ สพน้ ฝฟ 2558
 ลรกหนฟท้ รัอฬ์สพนทานฝระกันและลรกหนฟธ้ ม่น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ปานทน 86 ล้านผาท เอพม่ ำภ้นเลฎกน้ธฬ
ปากฬธดในเหลมธ ณ สพน้ ฝฟ 2558
 ลรกหนฟธ้ ย รกพปสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ปานทน 1.3 ล้านผาท ลดลนปากสพน้ ฝฟ
2558 ซภ่นมฟปานทน 3.5 ล้านผาท
ณ สพน้ ฝฟ 2559 ผรพษัทฯ โด้ปาแนกลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์ตามฝระกาถำธนใณะกรรมการหลักทรัอฬ์และตลาด
หลักทรัอฬ์เรม่ธน การปัดทาผัญชฟเกฟ่ฬทกัผลรกหนฟด้ ้ธฬใยณภาอำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ เฝ็นมร ลหนฟป้ ัดชัน้ ฝกตพ ปานทน 4,451
ล้านผาท มร ลหนฟป้ ัดชัน้ สนสัฬปานทน 70 ล้านผาท ซภ่ นโด้ตัน้ สารธนใ่าเฯม่ธหนฟส้ นสัฬปะสรญโท้เตฎมมร ลใ่าแล้ท ฌดฬผรพษัทฯ
มฟการใัดเลมธกลรกใ้าทฟ่มฟใยณภาอและมฟการตพดตามลรกใ้าญห้ชําระใ่าหลักทรัอฬ์ญห้ตรนเทลา ตลธดปนผรพษัทฯ ฬันฝฏพผัตพ
ตามฝระกาถำธนสานักนาน ก.ล.ต. เรม่ธนการปัดทาผัญชฟ เกฟ่ฬทกัผลรกหนฟด้ ้ธฬใยณภาอำธนผรพษัทหลักทรัอฬ์ธฬ่าน
เใร่นใรัด เอม่ธใทผใยมโม่ญห้เกพดหนฟป้ ัดชัน้ สนสัฬปะสรญ

เนพนลนทยน
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟเนพนลนทยนญนหลักทรัอฬ์มรลใ่าสยทธพ 519 ล้านผาท ฌดฬเนพนลนทยนญน
หลักทรัอฬ์ส่ทนญหญ่เฝ็นเนพนลนทยนเอม่ธใ้า ซภ่ น ณ ทันดันกล่าท มฟมรลใ่าสยทธพรทมกันเท่ากัผ 516 ล้านผาท ใพดเฝ็น 99%
ำธนเนพนลนทยนสยทธพ
เนพนลนทยนญนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทมและการร่ทมใ้า
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟเนพนลนทยนญน ผรพษัทหลักทรัอฬ์ท่ฝฟ รภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส ธพนเตธร์
เนชัน่ แนล ปากัด (ผรพษัทฬ่ธฬ) ปานทน 7.70 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 96.25% ำธนปานทนหย้นทฟ่ธธกปาหน่าฬและชําระ
แล้ท SBI Royal Securities Plc. (ผรพษัทร่ทม) ปานทน 105.46 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 20.01% ำธนปานทนหย้นทฟ่
ธธกปาหน่าฬและชําระแล้ท และผรพษัทหลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์ ปากัด (กพปการทฟ่ใทผใยมร่ทมกัน) ปานทน
325.00 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทน 45.00% ำธนปานทนหย้นทฟ่ธธกปาหน่าฬและชําระแล้ท
ลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟลรกหนฟส้ านักหักผัญชฟ ปานทน 263 ล้านผาท ลดลนปาก ณ ทันทฟ่ 31
ธันทาใม 2558 ซภ่นมฟปานทน 503 ล้านผาท
ธย ฝกรณ์
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟธยฝกรณ์-สยทธพปานทน 45 ล้านผาท ซภ่ นลดลนปาก ณ สพน้ ฝฟ 2558 ซภ่ นมฟ
ปานทน 71 ล้านผาท ฌดฬการลนทยนญนธย ฝกรณ์ส่ทนญหญ่ำธนผรพษัทฯ เฝ็นการลนทยนญนธย ฝกรณ์สานักนาน
สพนทรัอฬ์ธม่น ๆ
ผรพษัทฯ มฟสพนทรัอฬ์ฝระเภทธม่น ๆ ธันโด้แก่ สพนทรัอฬ์ท่ฟโม่มฟตัทตน-สยทธพ สพนทรัอฬ์ภาษฟ เนพนโด้รธตัดผัญชฟ และ
สพนทรัอฬ์ธม่น-สยทธพ ซภ่ นมฟมรลใ่าสยทธพตามผัญชฟ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 เท่ากัผ 193 ล้านผาท ำณะทฟ่ฬธด ณ สพน้ ฝฟ
2558 เท่ากัผ 176 ล้านผาท
4. สภาอใล่ธนและใทามเอฟฬนอธำธนเนพนทยนำธนผรพษัท ฯ
สภาอใล่ธน
ญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ มฟกระแสเนพนสดสยทธพโด้มาปากกพปกรรมดาเนพนนานทัน้ สพน้ 417 ล้านผาท ฌดฬมฟสาเหตยหลักมา
ปากลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าทฟ่ เอพม่ ำภน้ ปานทน 2,417 ล้านผาท ซภ่ นแฝรฯันโฝตามสภาทะตลาด
ทฟ่มฟมรลใ่าการซม้ธำาฬเาลฟ่ฬต่ธทันสรนำภน้ ปากฝฟ ก่ธนหน้าถภน 19%
ญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ มฟกระแสเนพนสดสยทธพญช้ โฝญนกพปกรรมลนทยนทัน้ สพน้ 18 ล้านผาท ฌดฬมฟสาเหตยหลักมาปากการญช้
เนพนสดป่าฬซม้ธธย ฝกรณ์
ญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ มฟกระแสเนพนสดสยทธพญช้ โฝญนกพปกรรมปัดหาเนพนปานทน 77 ล้านผาท เนม่ธนปากผรพษัทฯ โด้ทา
การป่าฬเนพนฝั นฯล
ทัน้ นฟ้ ญนการอพปารณาสภาอใล่ธนำธนผรพษัทฯ มฟฝระเดฎนทฟ่ปะต้ธนอพปารณาเอพ่มเตพมใมธ ใทามสามารถญนการ
ดารนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพ (NCR) ญห้เฝ็นโฝตามกฎเกณฑ์ำธนสานักนาน ก.ล.ต. กาหนดด้ทฬ ฌดฬญนช่ ทน 2 ฝฟ ทฟ่
ฯ่านมา (ฝฟ 2558-2559) ผรพษัทฯ สามารถดารนธัตราส่ทนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพสรนกท่าร้ธฬละ 7 ซภ่ นเฝ็นธัตรา
ำัน้ ตา่ ตามเกณฑ์การดารนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพทฟ่สานักนาน ก.ล.ต. กาหนด ซภ่นแสดนญห้เหฎนท่า ผรพษัทฯ มฟสภาอ

ใล่ธนทฟ่เอฟฬนอธญนการดาเนพนธย รกพป ฌดฬผรพษัทฯ มฟ NCR ญนทันทาการสยดท้าฬญนฝฟ 2558 เท่ากัผร้ธฬละ 112.01 และญนฝฟ
2559 เท่ากัผร้ธฬละ 46.99 ทัน้ นฟ้ ธัตราส่ทนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพปะเฝลฟ่ฬนแฝลนตามฝั ปปัฬต่าน ๆ เช่ น ฝรพมาณ
การซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ การรัผฝระกันการปัดปาหน่าฬหลักทรัอฬ์ เฝ็นต้น
แหล่นทฟ่มาำธนเนพนทยน
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟแหล่นทฟ่มาำธนเนพนทยนปากฯร ้ถมธหย้นทัน้ ปานทน ฌดฬปากนผการเนพนรทม
ผรพษัทฯ มฟหนฟส้ พนรทม 4,039 ล้านผาท และส่ทนำธนฯร ้ถมธหย้นรทม 2,502 ล้านผาท ฌดฬมฟธัตราส่ทนหนฟส้ พนต่ธส่ทนำธนฯร ้
ถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2557-2559 เท่ากัผ 0.88 เท่า 0.71 เท่า และ 1.61 เท่า ตามลาดัผ ซภ่ นหนฟส้ พนส่ทนญหญ่
ำธนผรพษัทฯ เฝ็นเป้าหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ซภ่นเฝลฟ่ฬนแฝลนตามฝรพมาณการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
ญนสามทันทาการสยดท้าฬำธนแต่ละนทดผัญชฟ ทัน้ นฟ้ หากอพปารณาธัตราหนฟส้ พนต่ธส่ทนำธนฯร ้ถมธหย้นฌดฬโม่นัผรทมเป้าหนฟ้
ธย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ผรพษัทฯ มฟธัตราส่ทนหนฟส้ พนต่ธส่ทนำธนฯร ้ถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2557-2559 เท่ากัผ 0.36 เท่า 0.20 เท่า และ 0.77 เท่า ตามลาดัผ
5. ฝั ปปัฬหรมธเหตยการณ์ท่ปฟ ะมฟฯลต่ธฐานะการเนพนหรมธฯลการดาเนพนนานญนธนาใต (Forward looking)
ฯลการดาเนพนนานำธนธย รกพปำภ้นกัผหลาฬฝั ปปัฬ ทัน้ ภาทะเถรษฐกพป สภาทะำธนตลาดเนพน ใทามเชม่ ธมัน่ ำธนนัก
ลนทยน ใทามโม่แน่นธนทานการเมมธน สถานการณ์ใทามโม่สนผและสถานการณ์ต่านๆ ทัน้ ภาฬญนและนธกฝระเทถ รทมทัน้
การเฝพ ดเสรฟใ่าธรรมเนฟฬมปากการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ซภ่ นฝั ปปัฬเหล่านฟป้ ะส่นฯลกระทผต่ธใทามเชม่ ธมัน่ ำธนนักลนทยนทัน้ ญน
และนธกฝระเทถ ทาญห้ธาปส่นฯลกระทผต่ธฐานะทานการเนพนและฯลฝระกธผการำธนผรพษัทฯ
ใทามเสฟ่ฬนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนำธนราใาหลักทรัอฬ์ท่ฟผรพษัทฯ ลนทยน มฟฯลกระทผต่ธกาโรหรมธำาดทยนปากการ
ลนทยนญนหลักทรัอฬ์ผรพษัทฯ ปภนโด้กาหนดนฌฬผาฬการลนทยนและกาหนดระเผฟฬผทฟ่ชดั เปน เอม่ธญช้ เฝ็นแนททานญนการฝฎพผัตพ
ใทามเสฟ่ฬนญนด้านการชําระราใา และใทามฯพดอลาดทฟ่ธาปเกพดำภ้นปากการซม้ธำาฬ ผรพษัทฯ ดาเนพนการญห้มฟมาตรการ
ใทผใยมและผรพหารใทามเสฟ่ฬนเกฟ่ฬทกัผผัญชฟ ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญห้มฟฝระสพทธพภาอ และนาเสนธธย รกพปญหม่ๆ เอม่ธเฝ็น
ทานเลมธกญนการเอพม่ แหล่นราฬโด้ญห้มฟใทามหลากหลาฬมากำภน้
6. ราฬป่าฬเอม่ธทาการทพปัฬและอัฒนาเทใฌนฌลฬฟและนทัตกรรมตามแนททานำธนสานักนานอัฒนาทพทฬาถาสตร์และ
เทใฌนฌลฬฟแห่นชาตพ (สททช.)
ผรพษัทฯ โด้ญห้ใทามสาใัญกัผการทพปัฬและอัฒนา (Research and Development: R&D) ฌดฬตระหนักถภน
ใทามสาใัญำธนการอัฒนาเทใฌนฌลฬฟญห้มฟรรฝแผผทฟทันสมัฬ เอม่ธตธผสนธนต่ธใทามต้ธนการำธนลรกใ้าและฬกระดัผ
ใยณภาอการดาเนพนนานำธนผรพษัทฯ ญห้มฟฝระสพทธพภาอฬพน่ ำภน้ ฌดฬมฟราฬป่าฬเอม่ธทาการทพปัฬและอัฒนาดันนฟ้
ฝฟ

ปานทน (ผาท)

2557

1,916,750

2558

7,099,550

2559

1,924,674

ใ่าตธผแทนำธนฯร ้สธผผัญชฟ
1. ใ่าตธผแทนปากการสธผผัญชฟ (Audit Fee)
ญนรธผฝฟ ผัญชฟ 2559 สพน้ สยดทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ และผรพษัทฬ่ธฬป่าฬใ่าตธผแทนการสธผผัญชฟ
(Audit Fee) ญห้แก่ฯร้สธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ ใมธ ผรพษัท สานักนาน ธฟทาฬ ปากัด เฝ็นปานทนเนพนดันนฟ้
ผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน)
ปานทน 1,350,000 ผาท
ผรพษัทหลักทรัอฬ์ท่ฝฟ รภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส ธพนเตธร์เนชัน่ แนล ปากัด
2. ใ่าผรพการธม่น (Non-Audit Fee)
- โม่มฟ –

ปานทน 370,000

ผาท

ราฬการระหท่านกันำธนผย ใใลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
ผย ใใลทฟ่ธาปมฟ
ใทามำัดแฬ้น

ลักษณะใทามสัมอันธ์

่
1. กรรมการและฯร ผ้ รพหารำธน ณ ทันทฟ 31 ธันทาใม 2559
- กรรมการผรพษัท
ผรพษัทฯ
1. นาฬชัชทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์
2. นาฬทราห์ สยปรพตกยล
3. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์
4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์
5. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ
6. นาฬสม อพถาลฌสภณ
7. อล.ต.ท. ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ
8. นาฬโอผร ลฬ์ ถพ รพภาณยเสถฟฬร
9. นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์

2. ฯร ถ้ มธหยน้ ญหญ่ 10 ธันดัผ
แรกำธน ผรพษัทฯ

- ฯร ้ผรพหาร
1. นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬย ธฬา
2. นาฬาัตรชัฬ ชย่ มถพ รพ
3. นาฬชัฬอร ธรรมอฟร
4. นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร์
5. นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล
6. นานทพโล อนถ์ฝรฟชา
7. นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์
8. นาฬสยอัตร์ ธภพรตพมัฬ
9. นาฬฝั ณณทัต สมพทธพถกั ดา
10. นานนยสรา รย ่นเปรพญ
11. นานทพมล หล่ธทพปตพ ร
12.นาฬรพชาร์ด เธฎดมธนต์ มาร์ใาเรฟฬน
13.นานปารฟรัตน์ เฮม่ ธนฮร สกยล
14.นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา
15.นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารักษ์
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฯร ้ถมธหย้นญหญ่
10 ธันดัผแรก
1. ผรพษัท ฮพ นันซ่ า ปากัด (มหาชน)
2. ธนาใาร โธซฟผฟซฟ (โทฬ) ปากัด (มหาชน)
3. นานสาทชฬย ดา เปฟฬรทนนท์
4. นาฬชทัล เปฟฬรทนนท์
5. ผรพษัท โทฬเธฎนทฟดฟธาร์ ปากัด
6. นาฬธนยชา สพหนาทกถากยล
7. นานสยอร ทัธนเทใพน
8. นาฬธทัชชัฬ สมผทนถ์ลฟ

ลักษณะราฬการ
ใ่านาฬหน้ารัผ
ใ่าญช้ปา่ ฬใ้านป่าฬ
- ฝฟ 2559 กรรมการลาดัผทฟ่ 1, 3 ,4,
5, และ 7 มฟผัญชฟซม้ธำาฬกัผผรพษัทฯ
และกรรมการปานทน 1 ท่าน (ลาดัผทฟ่
7) โด้ซม้ธำาฬฯ่านผรพษัทฌดฬมฟมรลใ่าการ
ซม้ธำาฬรทม 294.48 ล้านผาท

มร ลใ่า
ราฬการ
ฝฟ 2559
0.63
0.17

• ฝฟ 2559 ฯร ้ผรพหารลาดัผทฟ่ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 13 และ 14 มฟผัญชฟซม้ธำาฬ
หลั ก ทรั อ ฬ์ กั ผ ผรพ ษั ท ฯ และฯร ้ ผ รพ ห าร
ปานทน 1 ท่ าน (ลาดัผ ทฟ่ 13) โด้ซม้ธ
ำาฬหลั ก ทรั อ ฬ์ ฯ่ า นผรพ ษั ท ฯ ฌดฬมฟ
มร ลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์รทม 4.45
ล้านผาท
(ทั ้น นฟ้ธัต ราใ่ า นาฬหน้ า ทฟ่ผ รพ ษัท ฯ ใพ ด
ปากกรรมการและฯร ้ ผ รพ ห ารทย ก ใน
เฝ็นโฝตามธัตราใ่านาฬหน้าำัน้ ต่าำธน
ตลาดหลักทรัอฬ์)

ใ่านาฬหน้ารัผ
- ฝฟ 2559 ฯร ้ถมธหย้นลาดัผทฟ่ 1 , 2 , 3 ,
4, 6, 7, และ 10 มฟผัญชฟซม้ธำาฬ
หลักทรัอฬ์กัผผรพษัท
(ทั ้น นฟ้ ธั ต ราใ่ า นาฬหน้ า ทฟ่ ผ รพ ษั ท ใพ ด
ปากฯร ้ถมธหย้น เฝ็นโฝตามธัตรานาฬหน้า
ำัน้ ตา่ ำธนตลาดหลักทรัอฬ์)
ราฬโด้ธม่นๆ

0.39

0.11

ผย ใใลทฟ่ธาปมฟ
ใทามำัดแฬ้น

3. ผรพษัท ทรร ทพชนั่ ส์ กรย ฝ๊
ปากัด

ลักษณะใทามสัมอันธ์

ลักษณะราฬการ

9. นาฬโอทรรฬ์ มานะถพ ลฝ์
10. นานเกถรา มานะถพ ลฝ์
ณ ทั น ทฟ่ 31 ธั น ทาใม 2559 มฟ ก รรมการ ใ่าผรพการ
ร่ทมกัน
ผรพษัทฯ ญช้ ผรพการผธกรัผเฝ็นสมาชพก
สม่ธสัญญานดาทเทฟฬมกัผ ผรพษัท ทรร
ทพชนั่ ส์ กรย ๊ฝ ปากัด
ใ่าญช้ ป่าฬใ้านป่าฬ

4. ฯร ผ้ รพหารำธนผรพษัทฯ

5. ผรพษัทหลักทรัอฬ์ทฝฟ่ รภกษา
การลนทยนเธฮเธสเธส
ธพนเตธร์เนชัน่ แนลปากัด

6. ผรพษัทหลักทรัอฬ์ เธสผฟ
โธ โทฬ ธธนโลน์ ปากัด

7. ธนาใาร โธซฟผซฟ ฟ (โทฬ)
ปากัด (มหาชน)

เฝ็นผรพษัทฬ่ธฬำธนผรพษัทฯ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

เฝ็นกพปการทฟ่ใทผใยมร่ทมกันำธนผรพษัทฯ ณ
ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

เฝ็นฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ำธนผรพษัทฯ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

มร ลใ่า
ราฬการ
ฝฟ 2559

0.68

-

เนพนญห้กร้ฬมม
• ผรพ ษั ท ฯ โด้ ปั ด ญห้ มฟ เ นพ น กร้ ฬม ม แก่
ฯร ้ผรพหารและอนักนาน

0.51

ดธกเผฟฬ้ รัผ
• ผรพษัทฯ ใพดดธกเผฟฬ้ เนพนญห้กร้ฬมมแก่
อนั ก นานญนธั ต ราดธกเผฟ้ ฬ ทฟ่ ใพ ด ปาก
ธั ต ราดธกเผฟ้ ฬ เนพ น ะากฝระเภทะาก
ฝระปา 12 เดม ธนเาลฟ่ฬ ผทกร้ ธฬละ
2.00 ต่ธฝฟ
• ฝฟ 2559 ใพ ด ธั ต ราดธกเผฟ้ฬ ร้ ธ ฬละ
3.40 ต่ธฝฟ

0.18

ลรกหนฟธ้ ม่น
• เฝ็นลรกหนฟธ้ ม่นๆระหท่านกัน

4.27

ราฬโด้ใ่าผรพการด้านนานสนัผสนยน

3.60

ใ่าญช้ปา่ ฬธมน่
• ปากสัญญาระหท่านกัน

45.60

ลรกหนฟธ้ นม่
• เฝ็นลรกหนฟธ้ ม่นๆระหท่านกัน

-

ราฬโด้ธนม่

7.26

เนพนะาก

871.63

• ผรพษัทฯ มฟเนพนะากทฟธ่ นาใารฝระเภท
กระแสราฬทันและตัท๋ สัญญาญช้ เนพน

เนพนทานฝระกันเอมธ่ การซม้ธำาฬสัญญา
ซม้ธำาฬล่ทนหน้า

0.61

ผย ใใลทฟ่ธาปมฟ
ใทามำัดแฬ้น

ลักษณะใทามสัมอันธ์

ลักษณะราฬการ
ดธกเผฟฬ้ ใ้านรัผ
• ปากตั๋ทสัญญาญช้ เนพน
ดธกเผฟฬ้ รัผ
• ปากตั๋ทสัญญาญช้ เนพน
ดธกเผฟฬ้ ป่าฬ
• ธนาใารใพดธัตราดธกเผฟฬ้
MLR = 6.5 ต่ธฝฟ
ใ่าเช่ าและผรพการป่าฬ
ใ่าเช่ าสานักนานสาำา ฌดฬเฝ็นธัตราทฟ่
ตกลนร่ทมกันและธ้านธพนราใาตลาด
ใ่าญช้ปา่ ฬใ้านป่าฬ

8. ผรพษัทหลักทรัอฬ์
ฮพ นนั ซ่ า ปากัด

เฝ็นผรพษัทฬ่ธฬำธนฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ำธน
ผรพษัทฯ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

ลรกหนฟธ้ นม่
• เฝ็นลรกหนฟธ้ ม่นๆระหท่านกัน
ราฬโด้ธนม่

มร ลใ่า
ราฬการ
ฝฟ 2559
4.44
6.78
-

0.40

3.56

เหตยการณ์สาใัญญนฝฟ 2559


ทันทฟ่ 16 กยมภาอันธ์ 2559 ผรพษัทฯ เฝพ ดญห้ซม้ธำาฬญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ หรมธ Derivative



Warrants (DW) หมาฬเลำ 24 เฝ็นใรัน้ แรกญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ
ทันทฟ่ 8 เมษาฬน 2559 ผรพษัทฯ โด้รัผฌล่ห์เกฟฬรตพใยณ รานทัลผรพษัทดฟเด่น ทฟ่มฟการป้านนานฯร ้สรนธาฬย
ปากรัฐมนตรฟท่าการกระทรทนการอัฒนาสันใมและใทามมั่นในำธนมนยษฬ์ นัผเฝ็นผรพษัทญนธย รกพป
การเนพนแห่นเดฟฬททฟ่โด้รัผรานทัลนฟ้ ฌดฬผรพษัทฯ ตระหนักถภนใทามสาใัญำธนฯร ้สรนธาฬย ญนการเฝ็นอลัน
ำัผเใลม่ธนสันใมญห้เดพนหน้า ภาฬญต้แนทใพด “เดพนหน้าฝระเทถโทฬโฝกัผฯร ้สรนธาฬย ”



ทันทฟ่ 27 เมษาฬน 2559 ทฟ่ฝระชย มสามัญฯร ้ถมธหย้นฝระปาฝฟ 2559 มฟมตพด้ทฬเสฟฬนำ้านมาก ธนยมัตพ
ปัดสรรกาโรสยทธพเฝ็นทยนสารธนตามกฎหมาฬำธนผรพษัทฯ ร้ธฬละ 5 ำธนกาโรสยทธพฝฟ 2558 เฝ็น
ปานทนเนพ น 8,125,164 ผาท และธนยมัตพป่าฬเนพนฝั นฯลปากฯลฝระกธผการำธนผรพษัทฯ ฝฟ 2558
ญห้แก่ฯร้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ทฟ่มฟชม่ธธฬร ่ญนสมย ดทะเผฟฬนฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ณ ทันทฟ่ 3 มฟนาใม 2559
ซภ่นกาหนดญห้เฝ็นทันกาหนดราฬชม่ธฯร ้ถมธหย้นทฟ่มฟสพทธพรัผเนพนฝั นฯล (Record Date) และกาหนดญห้ทันทฟ่
4 มฟนาใม 2559 เฝ็นทันฝพ ดสมย ดทะเผฟฬนฯร ้ถมธหย้น เอม่ธรทผรทมราฬชม่ ธฯร ้ถมธหย้นตามมาตรา 225
ำธนอระราชผัญญัตพหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ อ.ถ. 2535 (รทมทัน้ ทฟ่โด้มฟการแก้โำเอพ่มเตพม)
และกาหนดป่าฬเนพนฝั นฯลญนทันทฟ่ 13 อฤษภาใม 2559



ทันทฟ่ 28 ตยลาใม 2559 ผรพษัทฯ โด้อัฒนาผรพการธธนโลน์ญหม่ใมธ FSS iSmart เฝ็น Mobile
Application เอม่ธญห้ลรกใ้าญช้ ฝระฌฬชน์ภาฬญต้แนทใพดถรนฬ์รทมำ้ธมร ลการลนทยนทฟ่มฟ Function เด่น
ทฟ่สยด ธาทพ Research, Breaking News, Stock Scanner, Fundermental, Chart ต่านๆ และมฟ
การแป้น Alert ทฟ่ทาญห้นักลนทยนโม่อลาดทยกปันหทะการลนทยน



ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟทยนปดทะเผฟฬนทฟ่ธธกและชําระแล้ท ปานทน 930,244,840 ผาท
แผ่นเฝ็นหย้นสามัญปานทน 581,403,205 หย้น มร ลใ่าทฟ่ตราโท้หย้นละ 1.60 ผาท

ฝั ปปัฬใทามเสฟ่ฬน
1. ใทามเสฟ่ฬนปากใทามฯันฯทนำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ
ราฬโด้หลักำธนผรพษัทฯ มาปากราฬโด้ใ่านาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ซภ่ นมฟใทามสัมอันธ์กัผภาทะเถรษฐกพป
สภาทะำธนตลาดเนพนและตลาดทยน ฝรพมาณการซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ รทมถภนใทามเชม่ ธมั่นำธนนักลนทยนทัน้ ญน
ฝระเทถและต่า นฝระเทถ ฯลการดาเนพ น นานำธนธย รกพ ป หลั ก ทรัอ ฬ์ ปภ นำภ้น ธฬร ่ กัผ หลาฬฝั ป ปั ฬ เช่ น สถานการณ์ ท าน
การเมมธน ภาทะเถรษฐกพป ซภ่นธฬร ่เหนมธการใทผใยมำธนผรพษัทฯ หากเกพดใทามฯันฯทน ปะส่นฯลกระทผต่ธมร ลใ่าการซม้ธ
ำาฬหลักทรัอฬ์และราฬโด้ใ่านาฬหน้าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ซ่ภ นเฝ็นราฬโด้หลักำธนผรพษัทฯ ราฬโด้ใ่านาฬหน้าซม้ธำาฬ
หลั ก ทรั อ ฬ์ ำธนผรพ ษั ท ฯ ตามนผการเนพ น รทมญนฝฟ 2559 ฝฟ 2558 และฝฟ 2557 ปานทน 1,355.02 ล้านผาท ปานทน
1,333.62 ล้านผาท และปานทน 1,388.47 ล้านผาท ตามลาดัผ ญนส่ทนเาอาะำธนผรพษัท ฯ มฟราฬโด้ใ่านาฬหน้าซม้ธำาฬ
หลั ก ทรั อ ฬ์ ญ นฝฟ 2559 ฝฟ 2558 และฝฟ 2557 ป านทน 1,355.02 ล้ า นผาท ป านทน 1,333.62 ล้ า นผาท และป านทน
1,388.47 ล้านผาท ตามลาดัผ
ผรพษัทฯ มฟนฌฬผาฬญนการลดใทามเสฟ่ฬนปากการอภ่นราฬโด้ปากใ่านาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ฌดฬการเอพม่ ราฬโด้
ญนธย รกพปด้านธม่นๆ ำธนผรพษัทฯ ซภ่นโด้แก่ ธย รกพปทาณพชธนกพป ธย รกพปนาฬหน้าซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ธย รกพปการ
ฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ ธย รกพปตัทแทนซม้ธำาฬตราสารหนฟ้ ธย รกพปตัทแทนซม้ธและำาฬใมนหน่ทฬลนทยน และธย รกพปการซม้ธำาฬ
หย้นญนต่านฝระเทถ ธฟกทัน้ ผรพษัทฯ ปะนาเสนธธย รกพปญหม่ๆ เอม่ธเฝ็นทานเลมธกญนการลนทยนญห้แก่ลรกใ้าและเอพ่มแหล่นราฬโด้ำธน
ผรพษัทฯ ญห้มฟใทามหลากหลาฬญนธนาใต

2. ใทามเสฟ่ฬนปากการแำ่นำันญนธย รกพปหลักทรัอฬ์
ธย รกพปหลักทรัอฬ์เฝ็นธย รกพปทฟ่มฟการแำ่นำันภาฬญนธย ตสาหกรรมใ่ธนำ้านสรน เนม่ธนปากมฟลักษณะการญห้ผรพการทฟ่
ญกล้เใฟฬนกัน มฟปานทนฯร ้ญห้ผรพการทฟ่เฝพ ดดาเนพนนานญนฝั ปปย ผันถภน 39 ราฬ ธฟกทัน้ ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ โด้กาหนดญห้ตัน้ แต่
ทันทฟ่ 1 มกราใม 2555 เฝ็นต้นโฝ การใพดใ่าธรรมเนฟฬมการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์เฝ็นแผผเสรฟ ทาญห้การแำ่นำันด้านราใา
เอพม่ สรนำภน้ หากผรพษัทฯ โม่รักษาใยณภาอการญห้ผรพการทฟ่ดฟโท้ ธาปทาญห้ผรพษัทฯ สรญเสฟฬส่ทนแผ่นการตลาดโด้
เอม่ธรธนรัผฯลกระทผปากการแำ่นำัน ผรพษัท ฯ โด้เตรฟฬมใทามอร้ธมด้ทฬการสร้านใทามแำฎนแกร่นำธนธย รกพป
ฝรัผแฯนญห้สธดใล้ธนกัผสถานการณ์ต่านๆ รธนรัผการใพดใ่าธรรมเนฟฬมซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์แผผเสรฟ นธกปากนฟ้ ผรพษัทฯ
ฬันโด้เน้นการญห้ผรพการทฟ่มฟใยณภาอ และสร้านสรรใ์ญนด้านต่านๆ ฌดฬการอัฒนาใทามรร้ใทามสามารถำธนผย ใลากรญนด้าน
การญห้ผรพการและการญห้ใาแนะนาลรกใ้าธฬ่านต่ธเนม่ธน อัฒนาระผผเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถ รทมถภนการำฬาฬฝระเภทธย รกพป
เอม่ธเฝ็นทานเลมธกธานทฬใทามสะดทกญนการลนทยนและตธผสนธนใทามต้ธนการำธนลรกใ้า และเอม่ธเอพ่มช่ ธนทานญนการ
หาราฬโด้ำธนผรพษัทฯ

3. ใทามเสฟ่ฬนปากการอภ่นอพนลรกใ้าราฬญหญ่หรมธน้ธฬราฬ
ญนฝฟ 2559 ฝฟ 2558 และฝฟ 2557 มร ลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนลรกใ้าราฬญหญ่ 10 ธันดัผแรกำธนผรพษัทฯ
เท่ากัผ 413,008 ล้านผาท 391,033 ล้านผาท และ 280,476 ล้านผาท หรมธใพดเฝ็นสัดส่ทนร้ธฬละ 32.75 ร้ธฬละ 35.00
และ ร้ธฬละ 26.31 ำธนมร ลใ่าการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์รทมำธนผรพษัทฯ ตามลาดัผ ดันนัน้ หากผรพษัทฯ สรญเสฟฬลรกใ้า
กลย่มดันกล่าทโฝ ธาปส่นฯลกระทผต่ธราฬโด้ใ่าธรรมเนฟฬมนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ โด้
ผรพษัทฯ โด้ตระหนักถภนฯลกระทผดันกล่าททฟ่ธาปปะเกพดำภ้น ปภนมฟแนททานญนการรธนรัผใทามเสฟ่ฬนฌดฬอฬาฬาม
ำฬาฬฐานลรกใ้าราฬฬ่ธฬ และลรกใ้าสถาผันทัน้ ญนและต่านฝระเทถญห้มฟปานทนมากำภ้น ฌดฬมฟปานทนลรกใ้าราฬฬ่ธฬทฟ่เฝพ ด
ผัญชฟซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ณ สพน้ ฝฟ 2559 ปานทน 65,057 ผัญชฟ สพน้ ฝฟ 2558 ปานทน 57,136 ผัญชฟ และ ณ สพน้ ฝฟ 2557
ปานทน 52,778 ผัญชฟ นธกปากนฟ้ ผรพษัทฯ ฬันอฬาฬามำฬาฬฐานลรกใ้าสถาผันญหม่ทนั ้ ญนและต่านฝระเทถธฬ่านต่ธเนม่ธน

4. ใทามเสฟ่ฬนปากการปัดปาหน่าฬและรัผฝระกันการปาหน่าฬหลักทรัอฬ์
แม้ท่าการปัดปาหน่าฬและรัผฝระกันการปาหน่าฬหลักทรัอฬ์สามารถสร้านราฬโด้ญห้แก่ผรพษัท ฯ และเฝ็นฝั ปปัฬหนภ่น
ญนการรักษาและำฬาฬฐานลรกใ้าำธนผรพษัทฯ แต่ผรพษัทฯ มฟใทามเสฟ่ฬนหากผรพษัทฯ ญนฐานะฯร ้รัผฝระกันการปาหน่าฬโม่
สามารถปาหน่าฬหลักทรัอฬ์โด้หมดตามทฟ่รัผฝระกันโท้ ผรพษัทฯ ปะต้ธนรัผหลักทรัอฬ์ทฟ่เหลมธปากการปาหน่าฬเำ้าโท้ญน
ผัญชฟการลนทยนำธนผรพษัทฯ ธันธาปทาญห้ผรพษัทฯ ต้ธนรัผรร้ฯลำาดทยน หากราใาำธนหลักทรัอฬ์ดันกล่าทภาฬหลันทฟ่เำ้า
ซม้ธำาฬญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ แล้ทลดลนต่ากท่าราใาทฟ่รัผฝระกันการปาหน่าฬ นธกปากนฟ้ ฬันส่นฯลกระทผต่ธสภาอ
ใล่ธนำธนผรพษัทฯ ธฟกด้ทฬ ใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดำภ้นนฟธ้ าปเฝ็นฯลมาปากฝั ปปัฬต่านๆ เช่ น การกาหนดราใาำาฬหลักทรัอฬ์
ทฟ่โม่เหมาะสมกัผใทามต้ธนการำธนนักลนทยน และใทามโม่แน่นธนญนตลาดเนพนและตลาดทยน เฝ็นต้น
เอม่ธรธนรัผใทามเสฟ่ฬนทฟ่ธาปเกพดำภ้น ผรพษัทฯ ปะทาการทพเใราะห์ถภนราใาทฟ่เหมาะสมำธนหลักทรัอฬ์ท่ฟปะปาหน่าฬ
ตรทปสธผำ้ธมร ลและใทามน่าสนญปำธนผรพษัททฟ่เสนธำาฬหลักทรัอฬ์ธฬ่านรธผใธผ อพปารณาถภนใทามต้ธนการำธน
ลรกใ้าญนหลักทรัอฬ์ท่ฟปะปาหน่าฬ และสภาทะำธนตลาดเนพนและตลาดหลักทรัอฬ์ ฯ ฌดฬก่ธนการรัผฝระกันการปาหน่าฬ
หลักทรัอฬ์นัน้ ใณะกรรมการผรพหารำธนผรพษัทฯ ปะเฝ็นฯร ้ฝระเมพนใทามเสฟ่ฬนญนการธนยมัตพการรัผฝระกันการปาหน่าฬ
ทาญห้การดาเนพนนานทฟ่ฯ่านมาำธนผรพษัทฯ โม่เใฬฝระสผกัผฝั ญหาธันสมผเนม่ธนมาปากใทามเสฟ่ฬนปากการปัดปาหน่าฬและ
รัผฝระกันการปาหน่าฬหลักทรัอฬ์ นธกปากนฟ้ ผรพษัท ฯ มฟการดารนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพ (Net Capital Rule:
NCR) ญนธัตราทฟ่สรนเกพนกท่าเกณฑ์ทฟ่สานักนาน ก.ล.ต. ซภ่ นกาหนดทฟ่ร้ธฬละ 7 มาฌดฬตลธด ฌดฬณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม
2559 ผรพษัทฯ มฟธัตราส่ทนเนพนกธนทยนสภาอใล่ธนสยทธพต่ธหนฟส้ พนทัท่ โฝร้ธฬละ 112.01

5. ใทามเสฟ่ฬนปากการฯพดนัดชําระเนพนำธนลรกใ้าและหนฟส้ รญ
ผรพษัทฯ โด้ลดใทามเสฟ่ฬนปากการฯพดนัดชําระราใา ฌดฬโด้อพปารณาใัดเลมธกลรกใ้าทฟ่มฟใยณภาอ มฟฐานะทาน
การเนพนทฟ่มั่นใน อร้ธมกันนฟ้ โด้มฟการกาหนดหลักเกณฑ์การอพปารณาทนเนพนซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญห้เฝ็นตามเกณฑ์ำธน
สมาใมผรพษัทหลักทรัอฬ์โทฬ ธฟกทัน้ ฬันมฟการดาเนพนการอพปารณาทผททนทนเนพนซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญห้เหมาะสมกัผฐานะ
การเนพนำธนลรกใ้า กรณฟลรกใ้ามฟการฯพดนัดชําระราใา ฌดฬผรพษัทฯ ปะมฟำัน้ ตธนญนการดาเนพนการธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ
ซภ่ นฌดฬส่ทนญหญ่แล้ทลรกใ้าปะมฟหลักทรัอฬ์ญนผัญชฟ ทาญห้ผรพษัท ฯ สามารถผันใัผำาฬหลักทรัอฬ์เอม่ธการชําระหนฟ้ำธน
ลรกใ้าโด้ทันทฟ ฝระกธผกัผการทฟ่ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ โด้กาหนดญห้ลรกใ้าราฬฬ่ธฬทยกราฬต้ธนทานหลักฝระกันสาหรัผการ
ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนผัญชฟเนพนสดโม่ตา่ กท่าร้ธฬละ 20 ำธนทนเนพนซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์
นธกปากนฟ้ ผรพษัทฯ ฬันโด้มฟผรพการญห้กร้ฬมมเนพนเอม่ธซม้ธหลักทรัอฬ์แก่ลรกใ้า ธฬ่านโรกฎตาม ผรพษัทฯ มฟหลักเกณฑ์
ญนการอพปารณาธนยมัตพทนเนพนและการใทผใยมตพดตามธฬ่านเใร่นใรัดและรัดกยม ฌดฬผรพษัท ฯ ปะมฟการกาหนดราฬชม่ ธ
หลักทรัอฬ์ และธัตรามาร์ปนพ้ เรพ่มต้น (Initial Margin Rate) และมฟการทผททนราฬชม่ ธหลักทรัอฬ์ธฬ่านสมา่ เสมธ ธฟกทัน้
ผรพษัทฯ มฟการใทผใยมญห้ลรกใ้าทานหลักฝระกันโท้ญนผัญชฟมาร์ปพน้ และหากทรัอฬ์สพนำธนลรกใ้ามฟมรลใ่าลดลนตา่ กท่าธัตรา
มาร์ปพน้ รักษาสภาอ ผรพษัทฯ ปะดาเนพนการเรฟฬกหลักฝระกันเอพม่ หรมธผันใัผำาฬ แล้ทแต่กรณฟ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟฬธดลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และดธกเผฟฬ้ ใ้านรัผรทมเท่ากัผ 4,521 ล้าน
ผาท ฌดฬมฟมรลหนฟป้ ัดชัน้ สนสัฬปานทน 70 ล้านผาท ใพดเฝ็นสัดส่ทนร้ธฬละ 1.55 ำธนฬธดลรกหนฟธ้ ย รกพปหลักทรัอฬ์และ
ดธกเผฟ้ฬใ้านรัผรทม ซภ่ นผรพษัทฯ โด้ตัน้ สารธนมร ลหนฟ้ปัดชัน้ สนสัฬโท้แล้ทเตฎมปานทน ฝั ปปย ผันผรพษัทฯ ธฬร ่ระหท่านการ
ตพดตามญห้ชําระหนฟ้ และดาเนพนใดฟกัผลรกหนฟร้ าฬทฟ่ถรกปัดชัน้ สนสัฬดันกล่าท ฌดฬผรพษัทฯ มฟนฌฬผาฬปะตัดหนฟส้ รญต่ธเมม่ธใดฟ
ดันกล่าทถภนทฟ่สยดแล้ทและลรกหนฟโ้ ม่สามารถชําระหนฟด้ ันกล่าทโด้

6. ใทามเสฟ่ฬนทานด้านผย ใลากร
ผย ใลากรถมธเฝ็นฝั ปปัฬสาใัญญนการฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์ซ่ภนเฝ็นธย รกพปการญห้ผรพการ ฌดฬเาอาะผย ใลากรด้านทฟ่
ฝรภกษาการลนทยน ทาณพชธนกพป และทพเใราะห์หลักทรัอฬ์ ซภ่ นถมธท่าเฝ็นทพชาชฟ อทฟ่ญช้ ใทามรร้ใทามชํานาญเาอาะด้านและ
เฝ็นทฟ่ต้ธนการำธนตลาดแรนนานเฝ็นธฬ่านมาก ทัน้ นฟก้ ารฌฬกฬ้าฬผย ใลากรดันกล่าท ธาปส่นฯลต่ธใทามต่ธเนม่ธนำธนการ
ดาเนพนนาน และฯลการดาเนพนนานำธนผรพษัทฯ โด้
เอม่ธเฝ็นการลดใทามเสฟ่ฬนและฯลกระทผทฟ่ธาปเกพดำภ้นกัผธย รกพป ธันเนม่ธนมาปากการฌฬกฬ้าฬผย ใลากร ผรพษัทฯ
ปภนมฟนฌฬผาฬญนการอัฒนาและเอพ่มอร นใทามรร้ใทามสามารถำธนอนักนานญนทยกระดัผและสาฬนานเอม่ธญห้สามารถทานาน
ทดแทนกันโด้ญนกรณฟท่ฟมฟการฌฬกฬ้าฬผย ใลากร นธกปากนฟ้ การทฟ่สมาใมผรพษัทหลักทรัอฬ์โด้กาหนดมาตรการ เอม่ธ
ใทผใยมธัตราฯลตธผแทนำัน้ สรนสาหรัผทฟ่ฝรภกษาการลนทยน ถมธเฝ็นธฟกฝั ปปัฬหนภ่นทฟ่ช่ทฬลดใทามรย นแรนำธนฝั ญหาการ
ฌฬกฬ้าฬทฟ่ฝรภกษาการลนทยน โด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ ธฟกทัน้ ผรพษัทฯ ฬันมฟมาตรการปร นญปอนักนานด้ทฬการญห้ฯลตธผแทน
ทฟ่เหมาะสมและสธดใล้ธนกัผสภาทะตลาดญนรรฝแผผต่านๆ เช่ น เนพนเดมธน ฌผนัส สทัสดพการ เฝ็นต้น รทมโฝปนถภนการดรแลทฟ่
ดฟปากใณะฯร ้ผรพหารำธนผรพษัทฯ ทฟ่ญห้ใทามญส่ญปญนการฝรัผฝรย นสภาอแทดล้ธมญนการทานานญห้ทันสมัฬ และมฟใยณภาอ
ชฟ ทพตทฟ่ดฟญนการทานาน ทัน้ ฬันมฟนฌฬผาฬมย ่นเน้นการเสรพมสร้านใทามฯร กอันำธนผย ใลากรภาฬญนธนใ์กร สนัผสนยนการ
ทานานร่ทมกันเฝ็นทฟมนานทฟ่ดฟ อร้ธมกัผมฟแฯนญนการอัฒนาผย ใลากรเอม่ธญห้เกพดการอัฒนาำฟดใทามสามารถญนการ
ทานานและเกพดใทามก้าทหน้าญนธาชฟอธฬ่านมัน่ ใน

7. ใทามเสฟ่ฬนปากการำัดำ้ธนำธนระผผใธมอพทเตธร์
ระผผใธมอพทเตธร์เฝ็นฝั ปปัฬทฟ่สาใัญธฟกฝั ปปัฬหนภ่นญนการฝระกธผธย รกพป ซภ่ นการำัดำ้ธนหรมธใทามฯพดอลาดำธน
ระผผดันกล่าทปะส่นฯลกระทผฌดฬตรนต่ธการดาเนพนนานและใทามน่าเชม่ ธถมธำธนผรพษัทฯ ฝั ปปย ผันผรพษัทฯ โด้ญช้ ระผผ
ซธฮต์แทร์ Intelligent Integrated Brokerage Application (IIBS) สาหรัผธย รกพปนาฬหน้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ ซภ่ นเฝ็น
ระผผใธมอพทเตธร์หลักทฟ่ญช้ ญนธย รกพปหลักทรัอฬ์ ฌดฬระผผ IIBS ฝระกธผด้ทฬส่ทนสาใัญโด้แก่ ส่ทนระผผ Front Office
Integrated System (IFIS) ซภ่ นเฝ็นระผผซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์แผผเรฟฬลโทม์ (Real Time) และระผผ การฬมมและญห้ฬมม
หลักทรัอฬ์ (SBL) ทฟ่เชม่ ธมต่ธกัผระผผ Front และ Back office ส่ทนระผผทฟ่ทานผรพษัทฯ มฟญห้ผรพการแก่ลรกใ้า ใมธ
ระผผ iTrade ทฟ่ทาญห้ลรกใ้าสามารถส่นใาสัน่ ซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์โด้ฌดฬการเชม่ ธมต่ธฯ่านระผผธพนเตธร์เนฎต รทมถภนระผผทฟ่
ลรกใ้าซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ต่านฝระเทถ (Global Trading) โด้ด้ทฬ และธฟกส่ทนเฝ็นระผผ Securities Back-Office
Automation System (SBA) ซภ่ นเฝ็นระผผเกฟ่ฬทกัผการชําระราใาซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ระหท่านลรกใ้าและถรนฬ์รัผะาก
หลักทรัอฬ์ รทมทัน้ ฝระมทลฯลและปัดการระผผำ้ธมร ลต่านๆ เช่ น ทนเนพนเใรดพตำธนลรกใ้า ราฬนานธัตราส่ทนเนพนกธนทยน
สภาอใล่ธนสยทธพ เฝ็นต้น และฬันมฟระผผ Oracle Finance ซภ่ นเฝ็นระผผผรพหารปัดการด้านผัญชฟ และการเนพนทฟ่มฟ
ฝระสพทธพภาอ นธกปากระผผนานด้านหลักทรัอฬ์แล้ท ผรพษัท ฯ ฬันมฟระผผนานด้านธนยอันธ์ ฌดฬญช้ ระผผ Front Office
Integrated Derivatives System (IFISD) และ SBAd ซภ่นเฝ็นระผผการซม้ธำาฬ Derivatives แผผเรฟฬลโทม์ และระผผการ
ฝระมทลฯลปัดการำ้ธมร ลทานด้าน Back Office
ผรพษัทฯ โด้เลฎนเหฎนถภนใทามสาใัญำธนระผผใธมอพทเตธร์ ปภนมฟการฝรัผฝรย นและเอพม่ ฝระสพทธพภาอำธนระผผธฬ่าน
ต่ธเนม่ธน ฌดฬโด้เอพ่มฝระสพทธพภาอญนการฝระมทลฯลญห้รทดเรฎทมากฬพ่นำภ้นและรธนรัผำ้ธมร ลโด้มากำภ้น ธฟกทัน้ ฬันเอพ่มระผผ
การสารธนญนทยกด้านโม่ท่าปะเฝ็นการสารธนำ้ธมร ล ระผผโฮฮ้ า ระผผเใรมธำ่าฬญห้มฟใทามฝลธดภัฬมากฬพ่นำภ้นด้ทฬ ฌดฬ
นธกปากระผผสารธนำ้ธมร ลทฟ่สานักนานญหญ่แล้ท ผรพษัทฯ โด้ปัดตัน้ ถรนฬ์สารธนำ้ธมร ลทฟ่ 47/553-4, 47/557-8 ชัน้ 8
ธาใารผานกธกแลนด์ ถนนฝ๊ ธ ฝฝร ล่ า ธ าเภธฝากเกรฎ ด ปั น หทั ด นนทผย รฟ 11120 ซภ่ น ปะสามารถญช้ น านแทนระผผ
ใธมอพทเตธร์ด้านหลักทรัอฬ์โด้ทันทฟญนกรณฟท่รฟ ะผผทฟ่สานักนานญหญ่ำัดำ้ธน ทัน้ นฟ้ หากอพปารณาญนแน่ธัตรา Utilization
rate ระผผใธมอพทเตธร์ำธนผรพษัทฯ มฟการญช้ นานธฬร ่ญนระดัผเอฟฬนร้ธฬละ 50 ญนฝั ปปย ผัน ซภ่ นฬันสามารถฝระมทลฯลและ
รธนรัผำ้ธมร ลโด้ธฟกเฝ็นปานทนมาก และระผผนานด้าน Derivatives ผรพษัทฯ โด้ปัดญห้มฟเใรม่ธนสารธนฌดฬญช้ ระผผ Click

Trade ำธน TFEX และ Set Trade เฝ็นระผผสารธน ซภ่นสามารถญช้ นานโด้หากระผผ Derivatives หลักมฟฝัญหา สาหรัผ
นฌฬผาฬการใทผใยมฝฏพผัตพนานและการรักษาใทามฝลธดภัฬด้านเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถ ผรพษัท ฯ โด้ฝฏพผัตพตามกฎเกณฑ์
ำธนสานักนาน ก.ล.ต. ฌดฬเใร่นใรัด
ญนส่ทนำธนสาำาต่านปันหทัด ผรพษัท ฯ โด้ตพดตัน้ ระผผใธมอพทเตธร์สาหรัผสาำาและเช่ าทนปร MPLS เฝ็นสาฬส่น
ำ้ธมร ลหลักญนการตพดต่ธกัผสานักนานญหญ่ ทาญห้การส่นำ้ธมร ลการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ปากสาำามาฬันสานักนานญหญ่
รทดเรฎทฬพ่นำภ้น อร้ธมกัผเช่ าทนปรสารธนเอม่ธตพดต่ธกัผสานักนานญหญ่ฌดฬตรนหากระผผใธมอพทเตธร์สาำาเกพดำัดำ้ธน
ทาญห้ใทามเสฟ่ฬนญนเรม่ธนการส่นำ้ธมร ลระหท่านสานักนานญหญ่กัผสาำาลดลน ธฟกทัน้ ผรพษัทฯ ฬันมฟการปัดตัน้ ระผผโฮฮ้ า
สารธนญนกรณฟท่เฟ กพดเหตยโฮฮ้ าำัดำ้ธน
นธกปากนฟ้ ผรพษัทฯ ฬันมฟการทดสธผระผผใธมอพทเตธร์เฝ็นฝระปาทยกเดมธนญนเรม่ธนการทานานำธนระผผฌดฬรทม
ฌดฬเาอาะธฬ่านฬพน่ เรม่ธนโฮฮ้ าำัดำ้ธน ธฟกทัน้ ฬันมฟอนักนานปากผรพษัทเป้าำธนระผผมาตรทปสธผทยก 3 เดมธน
ด้ทฬการอัฒนาระผผเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถธฬ่านต่ธเนม่ธน รทมทัน้ การเลมธกญช้ เทใฌนฌลฬฟธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ เอม่ธ
การผรพหารปัดการ การฝฏพผัตพนาน และการผรพการทฟ่ดฟท่ฟสยดญห้กัผลรกใ้า ทาญห้ใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดปากใทามำัดำ้ธนำธนระผผ
ใธมอพทเตธร์ปภนโม่เกพดำภน้

8. ใทามเสฟ่ ฬ นปากการทฟ่ ธย รกพ ป หลั ก ทรั อ ฬ์ แ ละสั ญ ญาซม ้ ธ ำาฬล่ ท นหน้ า เฝ็ นธย รกพ ป ทฟ่ ธ ฬร ่ ภ าฬญต้
กฎหมาฬและำ้ธ ก าหนดทฟ่เ ำ้มนทด รทมถภน ำ้ธ ฯพดอลาดญนการฝระกธผธย รกพป ซภ่ น ธาปส่น ฯล
กระทผต่ธฯลการดาเนพนนานและฐานะการเนพนำธนผรพษัทฯ
เนม่ธนปากธย รกพปทานด้านหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าเฝ็นธย รกพปทฟ่ธฬร ่ภาฬญต้การกากัผดรแลและใทผใยม
ฌดฬกฎหมาฬทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนำธนหน่ทฬนานกากัผดรแลต่านๆ เช่ น สานักนาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัอฬ์ ฯ ผรพษัท ตลาด
สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า (ฝระเทถโทฬ) ปากัด (มหาชน) สานักนานฝ้ ธนกันและฝราผฝรามการฮธกเนพน และสมาใม
ผรพษัทหลักทรัอฬ์โทฬ เฝ็นต้น ดันนัน้ ผรพษัทฯ ปภนธาปโด้รัผฯลกระทผทัน้ ญนด้านการฝฏพผัตพนานต้นทยนญนการดาเนพนการ
ทฟ่เอพม่ ำภน้ และใทามรร้ใทามเำ้าญปำธนะ่ าฬนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน เฝ็นต้น ปากการกาหนด และ*หรมธ การเฝลฟ่ฬนแฝลนหลักเกณฑ์
นฌฬผาฬ รทมทัน้ มาตรการญนการกากัผดรแลธย รกพปหลักทรัอฬ์และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ำธนภาใรัฐหรมธหน่ทฬนานทฟ่
กากัผดรแล นธกปากนฟ้ ผรพษัท ฯ ฬันธาปมฟใทามเสฟ่ฬนปากำ้ธฯพดอลาดญนการดาเนพนธย รกพปญนด้านต่านๆ เช่ น ใทาม
ฯพ ด อลาดญนการฝฏพ ผั ตพ ห น้ า ทฟ่ ำ ธนะ่ าฬนานต่ า นๆ ำธนผรพ ษั ท ฯ การโม่ ฝ ฏพ ผั ตพ ต ามมาตรฐานการฝฏพ ผั ตพ น านและ
ปรรฬาผรรณำธนฯร ้แนะนาการลนทยนและนักทพใราะห์หลักทรัอฬ์ เฝ็นต้น ซภ่ นำ้ธฯพดอลาดดันกล่าทธาปส่นฯลกระทผต่ธ
ชม่ธเสฟฬนำธนผรพษัทฯ และมฟใทามเสฟ่ฬนทฟ่ผรพษัทฯ ธาปถรกอพปารณาดาเนพนการเฝรฟฬผเทฟฬผฝรัผ และ*หรมธการดาเนพนการ
ธม่นตามทฟ่กาหนด และ*หรมธอนักนานำธนผรพษัท ฯ ธาปถรกอพปารณาลนฌทษตัน้ แต่กาชัผตักเตมธนปนถภนถรกสั่นอักการ
ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ดันกล่าท
ธฬ่านโรกฎตาม ผรพษัทฯ มฟนฌฬผาฬญห้มฟะ่าฬตรทปสธผภาฬญนและะ่ าฬกากัผดรแลการฝฏพผัตพนานเอม่ธทาหน้าทฟ่ญน
การกากัผดรแล ใทผใยมและตรทปสธผญห้อนักนานทยกระดัผฝฏพผัตพนานโด้ธฬ่านถรกต้ธนเฝ็นโฝตามำ้ธกาหนดและหลักเกณฑ์
ต่านๆ ำธนหน่ทฬนานทฟ่กากัผดรแลธฬ่านเใร่นใรัด และเมม่ธมฟการแก้โำำ้ธกาหนด และ*หรมธกฎเกณฑ์ต่านๆ ผรพษัทฯ ปะปัด
ญห้มฟการแป้นฝระกาถ กฎเกณฑ์ญห้อนักนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนทยกในโด้รัผทราผธฬ่านทั่ทถภนกัน เอม่ธญห้รัผทราผและฝฏพผัตพตาม
กฎเกณฑ์ทฟ่เฝ็นฝั ปปย ผัน

9. ใทามเสฟ่ฬนปากการฝระกธผธย รกพปซม ้ธำาฬสัญญาซม ้ธำาฬล่ทนหน้า
ปากใทามฯันฯทนญนทพถทานำธนดัชนฟหลักทรัอฬ์ตลธดฝฟ 2559 ซภ่ นมฟสาเหตยมาปากฝั ปปัฬต่านๆ ทัน้ ปากฝั ปปัฬ
ภาฬญนและภาฬนธก เช่ น แนทฌน้มการฝรัผำภน้ ดธกเผฟฬ้ ำธนธนาใารกลานสหรัฐ (FED) และการชะลธตัทำธนเถรษฐกพปปฟน
เฝ็นต้น ส่นฯลญห้เกพดฯลลผต่ธผรรฬากาถการลนทยนญนฝระเทถ ฝระกธผกัผการฝรัผตัทลนำธนราใาสพนใ้าฌภใภัณฑ์ต่านๆ
เช่ น ทธนใา และนา้ มัน โด้ส่นฯลกระทผกัผการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าทฟ่ธ้านธพนกัผสพนใ้าฌภใภัณฑ์เหล่านฟด้ ้ทฬ
เนม่ธนปากการซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าปะมฟใทามเสฟ่ฬนสรนปากใทามฯันฯทนำธนราใาและใทามซัผซ้ ธนำธน
ลักษณะสพนใ้า ผรพษัทฯ โด้มฟการกาหนดการผรพหารใทามเสฟ่ฬนทฟ่เำ้มนทดและรัดกยม ฌดฬใัดเลมธกลรกใ้าทฟ่มฟใทามรร้ มฟ
ฝระสผการณ์การลนทยนญนสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า และอพปารณาทนเนพนญห้เหมาะสมกัผฐานะ ใทามสามารถญนการชําระหนฟ้
ำธนลรกใ้า รทมถภนโด้กาหนดการทานเนพนฝระกัน (Margin) ญห้เอฟฬนอธก่ธนส่นใาสัน่ ซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าำธน
ลรกใ้าทัท่ โฝ และำัน้ ตธนการฝฏพผัตพนานทฟ่ชดั เปนญนการเรฟฬกหลักฝระกันเอพ่มหรมธการผันใัผฝพ ดฐานะ ฌดฬมฟการตรทปสธผ
สถานะ Intraday Force ณ เทลา 12.30 น. ำธนทยกทันทาการ นธกปากนฟ้ ผรพษัท ฯ ฬันโด้ดาเนพนการปัดธผรมเอม่ธญห้
ใทามรร้ และสร้านใทามเำ้าญปญนการญห้ผรพการญนสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าญห้กัผผย ใลากรำธนผรพษัทฯ ธฬ่านต่ธเนม่ธน
ญนส่ทนำธนธย รกรรม SSF Block Trade นธกปากปะมฟการำัน้ ตธนการกากัผดรแลใทามเสฟ่ฬนตามราฬละเธฟฬด
ำ้านต้นแล้ท ทานผรพษัทฯ ฬันกาหนดญห้ลรกใ้าทฟ่ต้ธนการทาธย รกรรมต้ธนลนนามญนผันทภกแนผท้าฬสัญญาแต่นตัน้ ตัทแทน
ซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ก่ธนเรพ่มทาธย รกรรม เอม่ธรัผทราผถภนำ้ธกาหนดและเนม่ธนโำต่านๆ ำธนธย รกรรม ก่ธน
เรพม่ ทาธย รกรรม และผรพษัทฯ ฬันโด้กาหนดการผรพหารใทามเสฟ่ฬนภาฬญน (Risk Policy) เฝ็นการใทผใยมใทามเสฟ่ฬนเาอาะ
ธย รกรรมนฟเ้ อพม่ เตพมด้ทฬ

10. ใทามเสฟ่ฬนปากการฝระกธผธย รกพปการฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์
เนม่ธนปากธย รกรรมการฬมมและญห้ฬมมหลักทรัอฬ์ส่ทนญหญ่ลรกใ้าปะนาโฝญช้ เฝ็นเใรม่ธนมมธเอม่ธฝ้ ธนกันใทามเสฟ่ฬนและหา
ฯลตธผแทนญนสภาทะทฟ่ตลาดมฟใทามฯันฯทนมาก ผรพษัทฯ ปภนโด้มฟการฝ้ ธนกันใทามเสฟ่ฬนทฟ่ธาปเกพดำภ้นปากการทา
ธย รกรรมำธนลรกใ้า ฌดฬกาหนดญห้ลรกใ้าฯร ้ฬมมปะต้ธนทานเนพนหลักฝระกันก่ธนการฬมมหลักทรัอฬ์โม่น้ธฬกท่าเกณฑ์ทฟ่ผรพษัทฯ
กาหนด ปะต้ธนดารนมร ลใ่าหลักฝระกันโท้โม่น้ธฬกท่าระดัผหลักฝระกันทฟ่ผรพษัทฯ กาหนดโท้ ซภ่นหากมร ลใ่าหลักฝระกันการ
ฬมมหลักทรัอฬ์ำธนฯร ้ฬมมลดลนตา่ กท่าหลักฝระกันทฟ่กาหนด ผรพษัทฯ ปะมฟำนั ้ ตธนการเรฟฬกญห้ลรกใ้าฯร ้ฬมมนาเนพนหลักฝระกัน
มาทานเอพม่ ญห้ถภนระดัผหลักฝระกันทฟ่ผรพษัทฯ กาหนดโท้

11. ใทามเสฟ่ฬนปากการฝระกธผธย รกพปญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์
11.1. ใทามเสฟ่ฬนเกฟ่ฬทกัผญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์
ใทามเสฟ่ฬนปากการฯันฯทนำธนราใาญผแสดนสพทธพธนยอันธ์
เนม่ธนปากราใาำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์มฟการเใลม่ธนโหทธฬ่านรทดเรฎท และมฟใทามซัผซ้ ธนญนการหาราใา
ทฤษฎฟท่แฟ ท้ปรพนเอราะำภน้ กัผฝั ปปัฬหลาฬธฬ่านทฟ่ส่นฯลกระทผ ฌดฬทฟ่ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์เฝ็นฯลพตภัณฑ์ทานการเนพน
ทฟ่ญช้ เนพนลนทยนตา่ แต่ญห้ฯลตธผแทนสรน ซภ่นญนำณะเดฟฬทกันฯร ้ลนทยนมฟฌธกาสทฟ่ปะำาดทยนสรนด้ทฬเช่ นกันถ้าทพถทานราใาเฝ็นโฝ
ญนทพถทานตรนกันำ้ามกัผทฟ่ฯร้ลนทยนใาดการณ์โท้ ฌดฬการำาดทยนปะถรกปากัดเท่ากัผปานทนเนพนทฟ่ฯร้ลนทยนญช้ ญนการซม้ธ
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ดันนัน้ การลนทยนญนฯลพตภัณฑ์ดันกล่าทปัดท่ามฟใทามเสฟ่ฬนซภ่ นฯร ้ลนทยนใทรถภ กษาทาใทาม
เำ้าญปก่ธนทาการลนทยนญนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ธฬ่านละเธฟฬด ฌดฬฝั ปปัฬทฟ่มฟฯลกระทผต่ธการเฝลฟ่ฬนแฝลนราใา
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฝระกธผด้ทฬ

1) ธย ฝสนใ์และธย ฝทานำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์
ราใาญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ธาปปะฝรัผตัทเอพม่ ำภน้ หรมธลดลนธฬ่านรทดเรฎท ำภน้ กัผฝรพมาณใทามต้ธนการ
ญนการซม้ธและำาฬ (ธย ฝสนใ์และธย ฝทาน) ำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ณ ำณะนัน้ ๆ
2) ราใาหลักทรัอฬ์หรมธราใาดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน (เมม่ธฝั ปปัฬธม่นๆในทฟ่)
 เมม่ธราใาหลักทรัอฬ์หรมธราใาดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพนฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ปะส่นฯลญห้ราใา Call Warrant
ฝรัผตัทเอพม่ ำภน้ ำณะทฟ่ราใา Put Warrant ฝรัผตัทลดลน
 เมม่ธราใาหลักทรัอฬ์หรมธราใาดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพนฝรัผตัทลดลน ปะส่น ฯลญห้ราใา Call Warrant
ฝรัผตัทลดลน ญนำณะทฟ่ราใา Put Warrant ฝรัผตัทเอพม่ ำภน้
3) ราใาญช้ สพทธพ (เมม่ธฝั ปปัฬธม่นๆในทฟ่)
 เมม่ธราใาญช้ สพทธพฝรัผตัทสรนำภ้น ปะส่นฯลญห้ราใา Call Warrant ฝรัผตัทลดลน ำณะทฟ่ราใา Put
Warrant ฝรัผตัทเอพม่ ำภน้
 เมม่ธราใาญช้ สพทธพฝรัผตัทลดลน ปะส่นฯลญห้ราใา Call Warrant ฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ำณะทฟ่ราใา Put
Warrant ฝรัผตัทลดลน
4) ใทามฯันฯทนำธนราใาหลักทรัอฬ์หรมธดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน (เมม่ธฝั ปปัฬธม่นๆในทฟ่)
 เมม่ธใทามฯันฯทนำธนราใาหลักทรัอฬ์หรมธดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพนฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ราใา Call Warrant
และ Put Warrant ธาปปะฝรัผตัทสรนำภน้ ตามโฝด้ทฬ
 เมม่ธใทามฯันฯทนำธนราใาหลักทรัอฬ์หรมธดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพนฝรัผตัทลดลน ราใา Call Warrant
และ Put Warrant ธาปปะฝรัผตัทลดลนตามโฝด้ทฬ
5) ธาฬย ในเหลมธำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ (เมม่ธฝั ปปัฬธม่นๆในทฟ่)
เมม่ธธาฬย ในเหลมธำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ลดน้ธฬลน ราใา Call Warrant และ Put Warrant ปะ
ฝรัผตัทลดลนตามโฝด้ทฬ
6) ธัตราดธกเผฟฬ้ (เมม่ธฝั ปปัฬธม่นๆในทฟ่)
 เมม่ธธัตราดธกเผฟฬ้ ฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ราใา Call Warrant ปะฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ำณะทฟ่ราใา Put Warrant
ปะฝรัผตัทลดลน
 เมม่ธธัตราดธกเผฟฬ้ ฝรัผตัทลดลน ราใา Call Warrant ปะฝรัผตัทลดลน ำณะทฟ่ราใา Put Warrant ปะ
ฝรัผตัทเอพม่ ำภน้
7) ธัตราเนพนฝั นฯลำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพน (เมม่ธฝั ปปัฬธม่นๆในทฟ่)
 เมม่ธธัตราเนพนฝั นฯลฝรัผเอพ่มำภ้น ราใา Call Warrant ปะฝรัผตัทลดลน ำณะทฟ่ราใา Put Warrant
ธาปปะฝรัผตัทเอพม่ ำภน้
 เมม่ธธัตราเนพนฝั นฯลฝรัผลดลน ราใา Call Warrant ปะฝรัผตัทเอพ่มำภ้น ำณะทฟ่ราใา Put Warrant
ธาปปะฝรัผตัทลดลน
ใทามเสฟฬ่ นญนเรม่ธนสภาอใล่ธน
ญผสาใัญ แสดนสพท ธพธ นยอัน ธ์แ ต่ล ะรย ่น ทฟ่ทาการซม ้ธ ำาฬญนตลาดหลัก ทรัอ ฬ์ฯ ธาปมฟใ ทามเสฟ่ฬ นญนเรม่ธ นำธน
สภาอใล่ธนโด้เนม่ธนปากปานทนทฟ่ถรกธธกมาญนแต่ละรย ่นมฟฝรพมาณน้ธฬเมม่ธเทฟฬผกัผหลักทรัอฬ์ทั่ทโฝทฟ่ทาการซม้ธำาฬญน
ตลาดฯ นธกปากนฟ้สภาอใล่ธนำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ธาปลดน้ธฬลนโฝ เมม่ธการซม้ธำาฬำธนหลักทรัอฬ์
ธ้านธพนฝรัผตัทลนลด

ธฬ่านโรกฎตามฯร ้ดรแลสภาอใล่ธน (Market Maker) ปะทาหน้าญนการส่นใาสัน่ เสนธซม้ธและเสนธำาฬเอม่ธใทผใยม
ราใา และฝรพมาณ ญห้เฝ็นโฝตามำ้ธกาหนดทฟ่ระผย โท้ญนำ้ธกาหนดท่าด้ทฬสพทธพ เอม่ธญห้ฯร้ลนทยนสามารถทาการซม้ธำาฬ
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์โด้เมม่ธต้ธนการ ทัน้ นฟฯ
้ ร ้ลนทยนใทรถภ กษาำ้ธมร ลปากแผผ 69-Full /Short รทมถภนำ้ธกาหนด
สพทธพฌดฬละเธฟฬดก่ธนตัดสพนญปลนทยน
11.2. ใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดปากหลักทรัอฬ์ธ้านธพนหรมธดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน
การทฟ่ผรพษัททฟ่เฝ็นฯร ้ธธกหลักทรัอฬ์ธ้านธพนญห้สพทธพอพเถษต่านๆแก่ฯร้ถมธหย้นเดพม
ผรพษัทฯ ธาปปะทาการฝรัผสพทธพญห้กัผฯร ้ลนทยน ฌดฬการเฝลฟ่ฬนแฝลนราใาญช้ สพทธพ และ*หรมธ ธัตราญช้ สพทธพต่ธหน่ทฬ
สาหรัผญผสาใัญสพทธพธนยอันธ์ท่ฟสพนใ้าธ้านธพนเฝ็นหย้น ฌดฬใานทณปากสรตรทฟ่ระผย โท้ญนำ้ธกาหนดสพทธพ ญนกรณฟท่ฟผรพษัทฯร ้
ธธกหลักทรัอฬ์ธ้านธพน (“ผรพษัทธ้านธพน”) ญห้สพทธพอพเถษต่านๆแก่ฯร้ถมธหย้นเดพม ซภ่นโด้แก่
1) การปัดสรรหย้นญหม่ญห้ฯร้ถมธหย้นเดพมำธนผรพษัทซภ่นเฝ็นฯร ้ธธกหลักทรัอฬ์ธ้านธพน
2) การป่าฬหย้นฝั นฯลำธนผรพษัทธ้านธพน
3) การป่าฬเนพนฝั นฯลำธนผรพษัทธ้านธพน
4) การแผ่นหรมธรทมหย้นำธนผรพษัทธ้านธพน
การถรกระนัผหรมธหฬย ดการซม้ธำาฬำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนหรมธการหฬย ดการใานทณดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน
หลักทรัอฬ์ธ้านธพนญดทฟ่ถรกระนัผหรมธหฬย ดการซม้ธำาฬ ฌดฬการฝระกาถำภ้นเใรม่ธนหมาฬ Suspension (SP) หรมธ
Halt (H) ปะทาส่นฯลญห้ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ท่ธฟ ้านธพนหลักทรัอฬ์ดันกล่าทถรกระนัผการซม้ธำาฬโฝด้ทฬ ฯร ้ลนทยนปะโม่
สามารถทาการซม้ธำาฬญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์โด้ญนช่ ทนเทลาดันกล่าท รทมโฝถภนญนกรณฟท่ฟสพนใ้าธ้านธพนเฝ็นดัชนฟ
หลักทรัอฬ์ธ้านธพนทฟ่มฟการหฬย ดการใานทณใ่าดัชนฟ กฎปะส่นฯลต่ธญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์เช่ นเดฟฬทกัน
การเอพกถธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนปากการเฝ็นหลักทรัอฬ์ปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ
การเอพกถธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนปากการเฝ็นหลักทรัอฬ์ปดทะเผฟฬนญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ ก่ธนทันใรผกาหนดธาฬย
ำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ผรพษัท ฯ ปะทาการเลม่ธนทันใรผกาหนดธาฬย ำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์เำ้ามาญห้
เรฎทำภน้ ส่นฯลญห้ธาฬย ท่ใฟ นเหลมธำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ลดลนธฬ่านรทดเรฎท และธาปปะทาญห้ราใาญผสาใัญแสดน
สพทธพธนยอันธ์ลดลนธฬ่านรทดเรฎทเช่ นกัน
การชําระผัญชฟำธนผรพษัทธ้านธพน
ญนกรณฟท่ทฟ ฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทธ้านธพนมฟมตพญห้เลพกผรพษัทธ้านธพน หรมธแต่นตัน้ ฯร ้ชําระผัญชฟ หรมธถาลมฟใาสัน่ ถภน
ทฟ่สยดญห้เลพกผรพษัทธ้านธพน หรมธญห้อพทักษ์ ทรัอฬ์เดฎดำาด กรณฟญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฝระเภทสพทธพญนการซม้ธ (Call
warrant) ทฟ่ฬันโม่โด้ญช้ สพทธพทัน้ หมดปะถรกฬกเลพกและโม่สามารถนาโฝญช้ สพทธพตามญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์โด้ธฟก ฌดฬ
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ปะถรกฬกเลพก ณ ทันทฟ่ทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทธ้านธพนมฟมตพ หรมธตามทันทฟ่ทฟ่ถาลกาหนด
หรมธมฟใาสั่น แล้ทแต่กรณฟ ฌดฬการฬกเลพกดันกล่าทปะฯลกระทผทาญห้มรลใ่าำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ลดลนโฝ
ญนทันทฟ กรณฟญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฝระเภทสพทธพญนการำาฬ (Put warrant) ญห้ฯร้ธธกญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ
ฝระกาถแป้นราใาฬย ตพธรรมำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนญห้ฯร้ถมธญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ ทราผภาฬญนห้าสพผ (50) ทัน
หลันปากทันทฟ่ทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทธ้านธพนมฟมตพญห้เลพกผรพษัทธ้านธพน หรมธแต่นตัน้ ฯร ้ชําระผัญชฟ หรมธถาลมฟใาสัน่ ทฟ่ถภน
ทฟ่สยดญห้เลพกผรพษัทธ้านธพน หรมธญห้อพทักษ์ ทรัอฬ์เดฎดำาด ฌดฬทัน้ นฟ้ “ราใาฬย ตพธรรม” หมาฬถภน ราใาฬย ตพธรรมทฟ่ปัดทาฌดฬทฟ่
ฝรภกษาการเนพนธพสระทฟ่ธฬร ่ญนผัญชฟท่สฟ านักนาน ก.ล.ต. ญห้ใทามเหฎนชธผ ฌดฬราใาฬย ตพธรรมดันกล่าทต้ธนถรกปัดทาำภน้ โม่เกพน
กท่าห้าสพผ (50) ทันก่ธนทันทฟ่ฯร้ธธกญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ ฝระกาถแป้นราใาฬย ตพธรรม ฌดฬถมธท่าราใาฬย ตพธรรม
ใมธราใาธ้านธพน ญห้ฯร้ธธกญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ฯ ชําระเนพนสดส่ทนต่านสยทธพ (ถ้ามฟ) ญห้ฯร้ถมธญผสาใัญแสดนสพทธพ
ธนยอันธ์ฯ ฌดฬชําระเำ้าผัญชฟ ธนาใารำธนฯร ้ถมธญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ หรมธเฝ็นเช็ใระผย ชม่ธำฟดใร่ธมสั่นป่าฬญห้ฯร้

ถมธ ญผส าใัญ แสดนสพท ธพ ธ นย อั น ธ์ ฯ ทฟ่ มฟ ราฬชม่ ธ ตามสมย ดทะเผฟ ฬ น ณ ทั น ญช้ สพ ทธพ ธั ตฌนมั ตพ และปั ดส่ น ญห้ ท านโฝรษณฟ ฬ์
ลนทะเผฟฬน ภาฬญนเก้า (9) ทันทาการนัผปากทันทฟ่ฝระกาถราใาฬย ตพธรรมหรมธมฟราใาธ้านธพน แล้ทแต่กรณฟ
ญนกรณฟท่ฟญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ธ้านธพนกัผดัชนฟหลักทรัอฬ์ธ้านธพน ผรพษัทฯ ปะโม่ทาการฝรัผตัทใรณดัชนฟ
และ*หรม ธ ราใาญช้ สพ ทธพ เท้น แต่ ฯร้ธ ธกญผส าใั ญ แสดนสพท ธพ ธ นยอั น ธ์ เหฎ นแล้ ท ท่า มฟ เ หตย ธั นใทรซภ่ น ส่ น ฯลกระทผธฬ่ า นมฟ
นัฬสาใัญต่ธฯร ้ถมธญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ผรพษัทฯ ปะทาการอพปารณาหาทพธฟการทฟ่เหมาะสมญนการฝรัผตัทใรณดัชนฟ
และ*หรมธราใาญช้ สพทธพธฬ่านเฝ็นธรรม รทมโฝถภนการกาหนดทันทฟ่มฟการฝรัผตัทใรณดัชนฟและ*หรมธราใาญช้ สพทธพตลธดปน
ทันทฟ่มฟฯลผันใัผญช้ ฌดฬโม่ทาญห้สพทธพำธนฯร ้ถมธญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ลดน้ธฬโฝกท่าเดพม ทัน้ นฟผ้ รพษัทฯ ปะแป้นญห้ฯร้ถมธ
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ทราผตามระเผฟฬผและทพธฟการำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ และหน่ทฬนานธม่นทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
11.3. ใทามเสฟ่ฬนปากเหตยการณ์ำัดำ้ธนญนการชําระราใาและส่นมธผ
เหตยการณ์ำัดำ้ธนญนการชําระราใา หมาฬถภน เหตยการณ์ท่ฟธฬร ่นธกเหนมธการใทผใยมำธนฯร ้ธธกญผสาใัญแสดน
สพทธพธนยอันธ์ฯ และโม่โด้เกพดปากใทามฯพดำธนฯร ้ธธกญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ ซภ่ นทาญห้ฯร้ธธกญผสาใัญแสดนสพทธพ
ธนย อั น ธ์ ฯ โม่ ส ามารถชํ าระราใาญห้ ฯร้ถม ธ ญผส าใั ญแสดนสพ ท ธพ ธ นยอั น ธ์ ฯ ทฟ่ ญ ช้ สพ ท ธพ โ ด้ ซภ่ นรทมถภ น แต่ โ ม่ป ากั ด เาอาะ
เหตยการณ์ดันต่ธโฝนฟ้
(1) เกพดสนใรามหรมธปลาปลญนฝระเทถหรมธต่านฝระเทถ หรมธเหตยธม่นญดทฟ่มฟฯลทาญห้โม่สามารถซม้ธำาฬญผสาใัญ
แสดนสพทธพธนยอันธ์ฯ หรมธหลักทรัอฬ์ธ้านธพนญนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ โด้ตามฝกตพ
(2) ตลาดหลักทรัอฬ์ฯ สัน่ อักการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ธ้านธพนโม่ท่าด้ทฬเหตยญด ๆ
(3) มฟำ้ธกาหนดตามกฎหมาฬ หรมธใาสัน่ ำธนหน่ทฬนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนทฟ่มฟฯลกระทผต่ธการซม้ธำาฬญผสาใัญแสดน
สพทธพธนยอันธ์ฯ และ*หรมธทฟ่มฟฯลกระทผต่ธการซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ธ้านธพนปนทาญห้โม่สามารถหาราใาธ้านธพนโด้
11.4. ใทามเสฟ่ฬนด้านใทามสามารถญนการส่นมธผหลักทรัอฬ์หรมธการป่าฬเนพนสดส่ทนต่านตามภาระฯร กอันำธน
ผรพษัทฯ (Credit Risk)
ญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ เฝ็นญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ชนพดทฟ่โม่มฟทรัอฬ์สพนเฝ็นหลักฝระกัน ดันนัน้ ใทาม
เสฟ่ฬนำธนฯร ้ลนทยนทฟ่ลนทยนญนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ปภนำภน้ กัผใทามน่าเชม่ ธถมธำธนฯร ้ธธกญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์
และฯร ้ใา้ ฝระกันการชําระหนฟ้ หากฯร ้ธธกญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์หรมธฯร ้ใา้ ฝระกันการชําระหนฟโ้ ม่สามารถชําระหนฟ้ หรมธ
ฯพดนัดชําระหนฟ้ตามญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ ฯร ้ลนทยนปะมฟสถานะเดฟฬทกันกัผเป้าหนฟ้โม่มฟฝระกันำธนฯร ้ธธกญผสาใัญ
แสดนสพทธพธนยอันธ์หรมธฯร ้ใา้ ฝระกันการชําระหนฟ้ ฌดฬโม่ใานภนถภนฯลตธผแทนำธนหลักทรัอฬ์ธ้านธพนหรมธดัชนฟธ้านธพน และ
ฯร ้ลนทยนมฟใทามเสฟ่ฬนทฟ่ปะโม่โด้รัผเนพนใมน โม่ท่าปะเฝ็นเนพนเตฎมปานทนหรมธผานส่ทนำธนปานทนหนฟต้ ามญผสาใัญแสดนสพทธพ
ธนยอันธ์โด้ ฌดฬฯร ้ลนทยนโม่มฟสพทธพเรฟฬกร้ธนญดๆเกฟ่ฬทกัผเนม่ธนโำำธนญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ปากผรพษัทฯร ้ธธกหย้นธ้านธพน
หรมธฯร ้ปัดทาดัชนฟหลักทรัอฬ์
นักลนทยนใทรถภ กษาำ้ธมร ลและใยณสมผัตพำธนฯร ้ธธก อร้ธมทัน้ ถภ กษาฝั ปปัฬใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกฟ่ฬทกัผการดาเนพนนาน
ำธนฯร ้ธธก ฐานะทานการเนพน ฯลการดาเนพนนานทฟ่ฯ่านมา และธันดัผใทามน่าเชม่ ธถมธ (Credit Rating) ฌดฬฯร ้ธธกโด้รัผ
การปัดธันดัผใทามน่าเชม่ ธถมธปากผรพษัท ฮพ ทช์เรทตพน้ ส์ (ฝระเทถโทฬ) ปากัด ทฟ่ธันดัผใทามน่าเชม่ ธถมธเท่ากัผ BBB+ (ณ
ทันทฟ่ 17 ตยลาใม 2559) ซภ่ นเฝ็นใยณสมผัตพหนภ่นญนการำธธธกญผสาใัญแสดนสพทธพธนยอันธ์ตามเกณฑ์ำธนสานักนาน
ใณะกรรมการกากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ ทัน้ นฟ้ฯร้ลนทยนสามารถถภ กษาำ้ธมร ลำธนฯร ้ธธกเอพม่ เตพมโด้ปากแผผ
69-dw-full/short แผผ 56-1 ร่านำ้ธกาหนดสพทธพ รทมทัน้ ถภ กษาเหตยฯพดนัดและฯลำธนการฯพดนัดตามส่ทนทฟ่ 1 ำธน
ำ้ธกาหนดสพทธพธฬ่านละเธฟฬดก่ธนการลนทยน

12 ใทามเสฟ่ฬนปากมฟฯร้ถมธหย้นราฬญหญ่เกพนร้ธฬละ 25
ผมป. ฮพ นันซ่ า เฝ็นฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ซ่ภนถมธหย้นร้ธฬละ 29.29 ำธนทยนทฟ่ธธกปาหน่าฬและชําระแล้ทำธนผรพษัทฯ ปภน
สามารถใทผใย มมตพ ท่ฟ ฝ ระชย มญนการฝระชย มฯร ้ ถม ธ หย้น ทฟ่ มฟ ท าระส าใั ญ หรม ธ เรม่ ธ นทฟ่ ก ฎหมาฬ หรม ธ ำ้ ธ ผัน ใั ผ ำธนผรพ ษั ท ฯ
กาหนดญห้ต้ธนโด้ใะแนนเสฟฬนเหฎนชธผ 3 ญน 4 ำธนทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้น ดันนัน้ ฯร ้ถมธหย้นราฬธม่นำธนผรพษัทฯ ปภนมฟใทามเสฟ่ฬน
ปากการโม่สามารถรทผรทมใะแนนเสฟฬน เอม่ธตรทปสธผและถ่ทนดยลญนเรม่ธนทฟ่ฯร้ถมธหย้นราฬญหญ่เสนธโด้ ธฬ่านโรกฎตาม
ผรพษัทฯ มฟกรรมการธพสระซภ่นดารนตาแหน่นกรรมการตรทปสธผปานทน 3 ท่าน ปากกรรมการผรพษัทฯ ปานทน 9 ท่าน
ทาหน้าทฟ่ใทผใยมดรแลตรทปสธผ รทมทัน้ ญห้ใาแนะนาการดาเนพนนานำธนผรพษัทฯ ญห้มฟใทามฌฝร่นญสและถรกต้ธน

หลักการกากัผดรแลทฟ่ดฟ
นฌฬผาฬการกากัผดรแลกพปการ
ด้ทฬผรพษัทฯ ตระหนักและญห้ใทามสาใัญญนการกากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ ระผผผรพหารปัดการทฟ่มฟฝระสพทธพภาอ
ฌฝร่นญสและสามารถตรทปสธผโด้ ทัน้ นฟ้ เอม่ธสร้านใทามเชม่ ธมั่นและใทามมั่นญปต่ธฯร ้ถมธหย้น ฯร ้ลนทยน ฯร ้มฟส่ทนโด้เสฟฬ
และฯร ้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนทยกะ่ าฬ รทมทัน้ เอม่ธดาเนพนการญห้สธดใล้ธนและใรธผใลยมเฝ็นโฝตามหลักการกากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ
(Good Corporate Governance) ตามทฟ่สานักนาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัอฬ์ฯ กาหนด ดันนัน้ ผรพษัทฯ มฟ
หลักการกากัผดรแลกพปการทฟ่ดฟ ดันนฟ้

1. สพทธพำธนฯร ้ถมธหย้น (The Rights of Shareholders)
ผรพษัทฯ ญห้ใทามสาใัญและเใารอสพทธพำธนฯร ้ถมธหย้น การส่นเสรพมสพทธพฯร้ถมธหย้น รทมทัน้ เฝพ ดฌธกาสญห้ฯร้ถมธหย้น
ถภ กษาำ้ธมร ลก่ธนทันฝระชย มฯร ้ถมธหย้น ฌดฬฝฏพผัตพตามหลักเกณฑ์ท่กฟ ฎหมาฬกาหนด
ธนภ่น ผรพษัทฯ โด้ปัดฝระชย มสามัญฯร ้ถมธหย้นฝระปาฝฟ 2559 เมม่ธทันทฟ่ 27 เมษาฬน 2559 เทลา 14.00 น. ณ ห้ธน
Silver 1 A-B ฌรนแรมแกรนด์ เมธร์เใฟฬท ฮธร์ปรน กรย นเทอฯ ทัน้ นฟ้ ญนการดาเนพนการเอม่ธปัดฝระชย มสามัญฯร ้ถมธหย้นนัน้
ผรพษัทฯ มฟนฌฬผาฬส่นเสรพมและธานทฬใทามสะดทกญห้แก่ฯร้ถมธหย้นรทมทัน้ นักลนทยนสถาผันญนการเำ้าร่ทมการฝระชย ม ฌดฬ
ผรพษัทฯ ใัดเลมธกสถานทฟ่ปัดการฝระชย มซภ่นมฟระผผำนส่นมทลชนเำ้าถภน เอม่ธญห้ฯร้ถมธหย้นสามารถเดพนทานเำ้าร่ทมการฝระชย ม
โด้ธฬ่านสะดทก อร้ธมทัน้ โด้ญห้ำ้ธมร ล ทัน เทลา สถานทฟ่ ทาระการฝระชย ม หนันสมธมธผาันทะ แฯนทฟ่แสดนสถานทฟ่ฝระชย ม
และำ้ธมร ลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผเรม่ธนทฟ่ต้ธนตัดสพนญปญห้กัผฯร ้ถมธหย้นทราผเฝ็นการล่ทนหน้าธฬ่านเอฟฬนอธและทันเทลา ทัน้ นฟ้ ญนการ
ปัดฝระชย มสามัญฯร ้ถมธหย้นฝระปาฝฟ ทฟ่ฯ่านมา ผรพษัทฯ โด้ดาเนพนการ ดันนฟ้
1.1 ผรพ ษัท ฯ ญห้ ฯร้ ถมธ หย้ น โด้ รั ผทราผกฎเกณฑ์ แ ละทพ ธฟก ารญนการเำ้ า ร่ ท มฝระชย มและำ้ธ มร ล ทฟ่ เ อฟ ฬนอธต่ ธ การ
อพปารณาญนแต่ละทาระก่ธนการฝระชย ม
1.2 ผรพษัทฯ ญห้ฯร้ถมธหย้นมฟสพทธพเำ้าร่ทมฝระชย มเอม่ธญช้ สพทธพธธกเสฟฬนญนทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นเอม่ธดาเนพนการ ดันนฟ้
ก.) การแต่นตัน้ หรมธถธดถธนกรรมการ และ*หรมธการเลมธกตัน้ กรรมการญหม่แทนกรรมการทฟ่ธธกตามทาระ
ฌดฬเฝพ ดฌธกาสญห้ฯร้ถมธหย้นมฟสพทธพญนการลนใะแนนเอม่ธเลมธกกรรมการเฝ็นราฬผย ใใล
ำ.) การกาหนดใ่าตธผแทนำธนกรรมการ ฌดฬโด้กาหนดปานทนเนพนใ่าตธผแทนและหลักเกณฑ์ญนการป่าฬ
ใ่าตธผแทนญห้แก่กรรมการ
ใ.) การแต่นตัน้ ฯร ้สธผผัญชฟและกาหนดใ่าตธผแทนำธนฯร ้สธผผัญชฟ
น.) การอพปารณาเกฟ่ฬทกัผการป่าฬเนพนฝั นฯล
ป.) การเฝพ ดฌธกาสญห้ฯร้ถมธหย้นทฟ่โม่สามารถเำ้าร่ทมฝระชย มด้ทฬตนเธน สามารถญช้ สพทธพธธกเสฟฬนฌดฬมธผ
าันทะญห้ฯร้ธม่นหรมธมธผธานาปญห้กรรมการธพสระเำ้าฝระชย มและลนใะแนนเสฟฬนแทน

1.3 ผรพษัทฯ ญห้ฯร้ถมธหย้นมฟสพทธพและมฟฌธกาสญนการแสดนใทามเหฎนและตัน้ ใาถามต่ธทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นธฬ่านเท่าเทฟฬมกัน
1.4 ผรพษัทฯ ญห้สพทธพแก่ฯร้ถมธหย้นเอม่ธเสนธเรม่ธนทฟ่ปะผรรปย เฝ็นทาระการฝระชย มและเสนธชม่ธกรรมการโด้ล่ทนหน้าฌดฬ
การเฯฬแอร่ฯ่านช่ ธนทานำธนตลาดหลักทรัอฬ์ฯ และฯ่านเทฎผโซต์ำธนผรพษัทฯ ทฟ่ www.fnsyrus.com
1.5 ผรพษัท ฯ มธผญห้ผรพษัท ถรนฬ์รัผะากหลักทรัอฬ์ (ฝระเทถโทฬ) ปากัด ซภ่ นเฝ็นนาฬทะเผฟฬนหย้นำธนผรพษัทฯ
เฝ็นฯร ้ปัดส่นหนันสมธเชพ ญฝระชย มญห้แก่ฯร้ถมธหย้นล่ทนหน้าก่ธนทันฝระชย มโม่ตา่ กท่า 7 ทันทาการ ซภ่ นสธดใล้ธน
ตามหลักเกณฑ์ำธน อระราชผัญญัตพผรพษัทมหาชน ปากัด
1.6 ผรพษัทฯ โด้นาหนันสมธนัดฝระชย มโฝโท้ท่ฟ www.fnsyrus.com ก่ธนทันฝระชย ม 21 ทัน ส่ทนราฬนานการฝระชย ม
สามัญฯร ้ถมธหย้นฝระปาฝฟ โด้นาโฝ Post โท้ท่ฟ www.fnsyrus.com
ปากทฟ่กล่าทำ้านต้น ผรพษัทฯ โด้ปัดเกฎผำ้ธมร ลทฟ่สามารถธ้านธพนโฝแหล่นำ้ธมร ลต่านๆ ทฟ่กาหนดโด้ ดันนฟ้
ราฬละเธฟฬด

ธ้านธพนปาก www.fnsyrus.com

1) สพทธพต่านๆ ทฟ่ญห้แก่ฯร้ถธม หย้น

นฌฬผาฬ CG ำธนผรพษัทฯ

2) ำ้ธมร ลทฟ่ญห้ญนแต่ละทาระการฝระชย ม

หนันสมธนัดฝระชย มฯร ถ้ มธหย้น

3) สพทธพฯร้ถมธหย้นทฟ่ปะซักถามญนทฟ่ฝระชย ม
4) ราฬชม่ธกรรมการผรพษัทฯ ทฟ่เำ้าฝระชย มฯร ้ถมธหย้น

ราฬนานการฝระชย มฯร ้ถมธหย้น

2. การฝฏพผัตพต่ธฯร ้ถมธหย้นธฬ่านเท่าเทฟฬมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
2.1 การฝฏพผัตพต่ธฯร ้ถมธหย้นธฬ่านเท่าเทฟฬมกัน


กรณฟฯร้ ถมธ หย้น เำ้ าฝระชย มด้ ทฬตนเธนโม่ โด้ สามารถมธผาั นทะญห้ฯร้ ธม่ นเำ้า ร่ท มฝระชย มโด้ ผรพ ษัท ฯ โด้
ธานทฬใทามสะดทกแก่ฯร้ถมธหย้นทฟ่โม่สามารถเำ้าร่ทมฝระชย มด้ทฬตนเธนโด้ ฌดฬผรพษัทฯ โด้ปัดส่นหนันสมธ
มธผาันทะโฝญห้ฯร้ถมธหย้นอร้ธมกัผหนันสมธนัดฝระชย ม



กรณฟการเสนธชม่ธกรรมการธพสระเฝ็นฯร ้รัผมธผาันทะ
ญนกรณฟท่ฯ
ฟ ร ้ถมธหย้นโม่สามารถเำ้าร่ทมฝระชย มด้ทฬตนเธน ผรพษัทฯ เสนธญห้มธผธานาปญห้กรรมการ
ธพสระเำ้าฝระชย มและลนใะแนนเสฟฬนแทนโด้

2.2 การญห้สพทธพแก่ฯร้ถมธหย้นส่ทนน้ธฬ
ผรพษัทฯ โด้ญห้สพทธพแก่ฯร้ถมธหย้นส่ทนน้ธฬเอม่ธเสนธเรม่ธนผรรปย เฝ็นทาระการฝระชย ม และเสนธชม่ธเอม่ธเำ้ารัผ
การอพปารณาเฝ็นกรรมการำธนผรพษัทฯ
2.3 มาตรการฝ้ ธนกันกรรมการและฯร ้ผรพหารญช้ ำ้ธมร ลภาฬญนเอม่ธหาฯลฝระฌฬชน์ญห้แก่ตนเธนหรมธฯร ้ธม่น ญนทานมพชธผ
ผรพษัทฯ โด้กาหนดมาตรการฝ้ ธนกันกรรมการและฯร ้ผรพหารญช้ ำ้ธมร ลภาฬญนเอม่ธหาฯลฝระฌฬชน์ญห้แก่ตนเธนหรมธ
ฯร ้ธม่นญนทานมพชธผ ดันนฟ้



การห้ า มฯร ้ ผ รพ ห ารทฟ่ เ กฟ่ ฬ ทำ้ ธ นกั ผ ำ้ ธ มร ล ทานผั ญ ชฟ แ ละนผการเนพ น ำธนผรพ ษั ท ฯ ทฟ่ ฬั น โม่ เ ฯฬแอร่ ต่ ธ
สาธารณชน ซม้ธหรมธำาฬหลักทรัอฬ์ตัน้ แต่ทันทฟ่ผรพษัทฯ กาหนดปนถภนทันทฟ่ผรพษัทฯ เฝพ ดเฯฬำ้ธมร ล
ดันกล่าทต่ธสาธารณชน สาหรัผกรรมการห้ามซม้ธหรมธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ ตัน้ แต่ทันทฟ่โด้รัผ
เธกสารการฝระชย มใณะกรรมการเอม่ธรัผทราผนผการเนพนราฬโตรมาสหรมธราฬเดมธนปนถภนทันทฟ่ฝระกาถ
นผการเนพนต่ธสาธารณชน



การห้ามซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญดหลักทรัอฬ์หนภ่น กรณฟท่ฟผรพษัทฯ โด้ล่ทนรร้หรมธธาปโด้รัผำ้ธมร ลภาฬญน
เกฟ่ฬทกัผผรพษัทฯร ้ธธกหลักทรัอฬ์ ภาฬญน 3 ทันทาการนัผแต่ทันทฟ่โด้ำภ้นทะเผฟฬนผัญชฟราฬชม่ ธหลักทรัอฬ์
ดันกล่าท

ทัน้ นฟ้ ญนระหท่านฝฟ 2559 ทฟ่ฯ่านมา กรรมการและฯร ้ผรพหารโด้ฝฏพผัตพตามนฌฬผาฬธฬ่านเใร่นใรัด และโม่ฝรากฏ
ท่ามฟการซม้ธำาฬหย้นญนช่ ทนทฟ่ห้ามแต่ธฬ่านญด

3. ผทผาทำธนฯร ้มฟส่ทนโด้ส่ทนเสฟฬ (The Role of Stakeholders)
ผรพษัทฯ ตระหนักและส่นเสรพมญห้เกพดใทามร่ทมมมธระหท่านผรพษัท ฯ กัผฯร ้มฟส่ทนโด้เสฟฬกลย่มต่านๆ รทมทัน้ ญห้
ใทามสาใัญญนการเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนญห้โด้รัผทราผธฬ่านเอฟฬนอธ ทัน้ นฟเ้ อม่ธญห้สามารถทาหน้าทฟ่ญนการมฟส่ทนร่ทม
หรมธเฝพ ดฌธกาสญห้ฯร้มฟส่ทนโด้เสฟฬกลย่มต่าน ๆ มฟส่ทนร่ทมโด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ ปภนฝฏพผัตพดันนฟ้
1. ฯร ้ถมธหย้น
ผรพษัทฯ ดาเนพนธย รกพปเอม่ธสร้านใทามอภนอธญป และฝระฌฬชน์ต่ธฯร ้ถมธหย้นญนระฬะฬาท รทมทัน้ ดาเนพนการญห้มฟ
การเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลธฬ่านใรผถ้ทนและเชม่ ธถมธโด้ ฯร ้ถมธหย้นมฟสพทธพญนการธธกเสฟฬนลนใะแนนเท่าเทฟฬมกันทยกใน เท้นแต่ฯร้ถมธ
หย้นในญดมฟส่ทนโด้เสฟฬเฝ็นอพเถษญนเรม่ธนญด ฯร ้นัน้ ปะโม่มฟสพทธพธธกเสฟฬนลนใะแนนญนเรม่ธนนัน้ ฬกเท้นการธธกเสฟฬนลนใะแนน
เลมธกตัน้ กรรมการ
2. อนักนาน


ผรพษัทฯ ญห้ใทามสาใัญต่ธอนักนานทยกราฬธฬ่านเสมธภาใและเฝ็นธรรม ฌดฬญห้ใทามสาใัญเกฟ่ฬทกัผ
การดรแลเรม่ธนใทามฝลธดภัฬ สทัสดพการ และสพทธพฝระฌฬชน์ำธนอนักนานธฬ่านเหมาะสม



ผรพษัทฯ สนัผสนยนและญห้ใทามสาใัญ เอม่ธญห้อนักนานทยกราฬโด้เำ้ารัผการธผรม*สัมมนา เอม่ธเอพ่ม
ใทามรร้ใทามเำ้าญปและเอม่ธเอพม่ ฝระสพทธพภาอญนการทานานญห้มากฬพน่ ำภน้



ผรพษัทฯ เน้นการทานานร่ทมกันเฝ็นทฟม และสร้านเปตใตพท่ดฟ ฟต่ธธนใ์กรหรมธสถาผันทฟ่ธฬร ่ร่ทมกัน

3. ลรกใ้า


ผรพษัทฯ ญห้ใทามสาใัญญนการญห้ผรพการต่ธลรกใ้าทยกราฬธฬ่านเสมธภาใและเท่าเทฟฬมกัน



ผรพษัทฯ ญห้ใทามสาใัญต่ธการเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลทฟ่สาใัญำธนผรพษัทฯ เอม่ธญห้ลรกใ้าโด้รัผำ้ธมร ลำ่าทสาร
ธฬ่านทัท่ ถภนและธฬ่านเอฟฬนอธ



ผรพษัทฯ ตระหนักถภนใทามสาใัญำธนำ้ธมร ลำธนลรกใ้าทยกราฬ ทัน้ นฟ้ ผรพษัทฯ โม่มฟนฌฬผาฬทฟ่ปะนา
ำ้ ธ มร ล ใทามลั ผ ำธนลร ก ใ้ า โฝเฝพ ดเฯฬญห้ ลร ก ใ้ า ราฬธม่ น หรม ธ ผย ใใลทฟ่ เ กฟ่ ฬ ทำ้ ธ นโด้ รั ผ ทราผแต่ ธ ฬ่ า นญด
รทมทัน้ ปัดญห้มฟระผผนานทฟ่ฝ้ธนกันการญช้ หรมธเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลำธนลรกใ้า เอม่ธญห้มนั่ ญปโด้ท่า ผรพษัทฯ มฟการ
ดรแลทรัอฬ์สพนำธนลรกใ้าทฟ่มฟฝระสพทธพภาอ

4. ใร่ใ้าและเป้าหนฟ้
ผรพษัทฯ ฝฏพผัตพต่ธใร่ใ้าและเป้าหนฟ้ธฬ่ านเฝ็นธรรม ทัน้ นฟ้ภาฬญต้เนม่ธนโำทานการใ้า และ*หรมธสัญญาทฟ่ทา
ร่ทมกัน รทมทัน้ โม่เรฟฬกรัผหรมธป่าฬฯลฝระฌฬชน์ญดๆ ทฟ่โม่สยปรพตกัผใร่ใ้าหรมธเป้าหนฟ้
5. ใร่แำ่น


ผรพษัทฯ ญห้ใทามสาใัญต่ธการดาเนพนธย รกพปำธนใร่แำ่น ทัน้ นฟ้ เอม่ธกระตย้นญห้เกพดการแำ่นำันทฟ่ดฟ ภาฬญต้
กรธผกตพกาตามทฟ่ทานการกาหนด



ผรพษัทฯ โม่มฟนฌฬผาฬทฟ่ปะทาลาฬใร่แำ่น หากแต่ปะดาเนพนธย รกพปญห้ก้าทหน้าและธฬร ่ผนอมน้ ฐานทฟ่มัน่ ในและ
เทฟฬผเใฟฬนกัผใร่แำ่นำันญนตลาดฌดฬรทมโด้



ผรพษัทฯ ฝฏพผัตพต่ธใร่แำ่นทานการใ้าญห้สธดใล้ธนกัผหลักสากล ภาฬญต้กรธผแห่นกฎหมาฬเกฟ่ฬทกัผหลัก
ฝฏพผัตพการแำ่นำันทานการใ้า โม่ละเมพดใทามลัผหรมธล่ทนรร้ใทามลัผทานการใ้าำธนใร่แำ่นด้ทฬทพธฟา้ธาล
ทัน้ นฟ้ ญนฝฟ ทฟ่ฯ่านมาผรพษัทฯ ฝฏพผัตพตามทฟ่กาหนดญนปรพฬธรรมธย รกพปธฬ่านเใร่นใรัด และโม่มฟำ้ธอพอาทญดๆ
ญนเรม่ธนทฟ่เกฟ่ฬทกัผใร่แำ่นทานการใ้าแต่ธฬ่านญด

6. ชย มชนและสันใม
ผรพษัทฯ ญห้ใทามสนัผสนยนกพปกรรมต่านๆ เอม่ธช่ ทฬเหลมธ เกมธ้ กรล ชย มชนและสันใมตามใทามเหมาะสม เอม่ธ
เฝ็ น การสร้ า นปพ ต ส านภ ก ำธนอนั ก นานญห้ มฟ ใ ทามรั ผ ฯพ ด ชธผต่ ธ สั น ใม เช่ น การแผ่ น ฝั น ช่ ทฬเหลม ธ ฯร ้ ด้ ธ ฬฌธกาสและ
ฯร ้ฝระสผภัฬ ด้ทฬการร่ทมผรพปาใเนพนหรมธสพ่นำธนญห้แก่ธนใ์กรการกยถลต่าน ๆ ตามฌธกาส รทมถภนการปัดผรรฬาฬญห้
ใทามรร้แก่นักถภ กษา หรมธนักลนทยนทัท่ โฝ
7. สพน่ แทดล้ธม
ผรพษัทฯ ญห้ใทามสาใัญกัผการรักษาสพน่ แทดล้ธม สร้านปพตสานภกญห้อนักนานช่ ทฬกันดรแลรักษาสพน่ แทดล้ธม
การฝระหฬัดอลันนานและทรัอฬากรธฬ่านสมา่ เสมธ ฌดฬเชพญชทนอนักนานญห้ฝระหฬัดการญช้อลันนานภาฬญนสานักนาน
เช่ น การฝพ ดดทนโฮทฟ่โม่ปาเฝ็น การญช้ ธยฝกรณ์สานักนานทฟ่เฝ็นมพตรต่ธสพน่ แทดล้ธม ญช้ ระผผธพเลฎกทรธนพกส์มาช่ ทฬลด
ฝรพมาณการญช้ กระดาษ และญช้ กระดาษ Reuse สาหรัผเธกสารทฟ่โม่สาใัญ
8. การแป้นเผาะแสหรมธำ้ธร้ธนเรฟฬน
ผรพษัทฯ โด้กาหนดญห้ะ่าฬกากัผดรแลการฝฏพผัตพนาน เฝ็นฯร ้โด้รัผมธผหมาฬญนการรัผแป้นเผาะแสหรมธำ้ธ
ร้ธนเรฟ ฬนปากลร กใ้ า หรม ธฯร ้ ถมธหย้ นำธนผรพ ษัท ฯ ฌดฬลร กใ้า หรม ธฯร ้ ถมธ หย้น ำธนผรพษั ทฯ สามารถแป้น เผาะแสหรม ธำ้ ธ
ร้ธนเรฟฬนมาทฟ่ะ่าฬกากัผดรแลการฝฏพผัตพนานโด้ฌดฬตรน ฯ่าน 4 ช่ ธนทาน ดันนฟ้


ปัดส่นญห้กัผ ะ่ าฬกากัผดรแลการฝฏพผัตพนาน
ผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด (มหาชน)
999*9 ธาใาร ดพ ธธฮฮพ ถเถส แธท เซน็ ทรัลเทพลด์ ชัน้ 18, 25 ถนนอระราม 1
แำทนฝทยมทัน เำตฝทยมทัน กรย นเทอฯ 10330



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



ปัดส่นทาน E-mail ทฟ่ compliance@fnsyrus.com



แป้นฯ่านทาน Website ำธนผรพษัทฯ ทฟ่ www.fnsyrus.com

4. การเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลและใทามฌฝร่นญส (Disclosure and Transparency)
ผรพษัทฯ ญห้ใทามสาใัญญนการเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลสาใัญทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผผรพษัทฯ ำ้ธมร ลทานการเนพน และำ้ธมร ลทฟ่มพญช่
ำ้ธมร ลทานการเนพน รทมทัน้ ำ้ธมร ลธม่นๆ ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน เอม่ธแสดนญห้เหฎนถภนใทามฌฝร่นญสญนการดาเนพนการดันกล่าททฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
ผรพษัทฯ โด้มฟการเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลธฬ่านใรผถ้ทนถรกต้ธนตามระฬะเทลาทฟ่กาหนดซภ่ นสธดใล้ธนและเฝ็นโฝตามำ้ธกาหนดำธน
สานักนาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัอฬ์ฯ ฌดฬสรย ฝราฬละเธฟฬดโด้ ดันนฟ้
4.1 แผผแสดนราฬการำ้ธมร ลฝระปาฝฟ (แผผ 56-1) และราฬนานฝระปาฝฟ
ผรพษัทฯ โด้มฟการเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลตามทฟ่กาหนดญนแผผแสดนราฬการำ้ธมร ลฝระปาฝฟ (แผผ 56-1) และ
ราฬนานฝระปาฝฟ ญห้กัผตลาดหลักทรัอฬ์ฯ และสานักนาน ก.ล.ต. ฌดฬโด้ปัดส่นทาน Online ญห้กัผตลาด
หลักทรัอฬ์ฯ และปัดส่นเธกสาราผัผปรพนญห้กัผสานักนาน ก.ล.ต.
4.2 ราฬนานทานการเนพน และำ้ธมร ลราฬการทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์
ผรพ ษั ท ฯ โด้ มฟ ก ารเฝพ ดเฯฬราฬนานทานการเนพ น และำ้ ธ มร ล ราฬการทฟ่ ธ าปมฟ ใ ทามำั ด แฬ้ น ทาน
ฯลฝระฌฬชน์ ฌดฬฯ่านช่ ธนทานทฟ่สาใัญ ดันนฟ้
 ปัดส่นำ้ธมร ลหรมธราฬนานทานการเนพนฯ่านระผผ SET Community Portal (SCP) ญห้กัผตลาด
หลักทรัอฬ์ฯ และสานักนาน ก.ล.ต.
 ลนฝระกาถญนหนันสมธอพมอ์
 ตพดฝระกาถโท้ญนทฟ่เฝพ ดเฯฬ ณ ทฟ่สานักนานญหญ่และสานักนานสาำาทยกแห่น
 แป้นฯ่านทาน Website ำธนผรพษัทฯ ทฟ่ www.fnsyrus.com

5. ใทามรัผฯพดชธผำธนใณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of Directors)
5.1 ใทามเฝ็นธพสระำธนใณะกรรมการ
ก.) กรรมการธพสระ
ผรพษัทฯ กาหนดญห้กรรมการธพสระมฟใทามเฝ็นธพสระปากะ่ าฬปัดการธฬ่านชัดเปน ฌดฬสามารถ
ญห้ใทามเหฎนโด้ฌดฬธพสระ ตามำธผเำตหน้าทฟ่หรมธภารกพปทฟ่โด้รัผมธผหมาฬ อร้ธมทัน้ โม่ตกธฬร ่ภาฬญต้
ธพทธพอลำธนผย ใใลหรมธกลย่มผย ใใลญด รทมทัน้ โม่มฟสถานการณ์ญดๆ ทฟ่ปะมาผฟผผันใัผญห้โม่สามารถแสดน
ใทามเหฎนโด้ตามทฟ่อภนปะเฝ็น
ำ.) ผทผาทหน้าทฟ่
กรรมการำธนผรพ ษั ท ฯ ทย ก ท่ า นโด้ ต ระหนั ก ถภ น ผทผาทหน้ า ทฟ่ ทฟ่ รั ผ ฯพ ด ชธผ ฌดฬญช้
ใทามระมัดระทัน ใทามซม่ ธสัตฬ์สยปรพต เอม่ธญห้เหมาะสมกัผการโด้รัผใทามโท้ทานญปญห้ผรพหารปัดการ
ผรพษัทฯ แทนฯร ้ถมธหย้น
5.2 ใทามเหมาะสมำธนใณะกรรมการ
ก.) ใยณสมผัตพ ทักษะ ฝระสผการณ์ และใทามสามารถเาอาะด้าน
ผรพษัทฯ กาหนดใทามเหมาะสมเกฟ่ฬทกัผใยณสมผัตพ ทักษะ ฝระสผการณ์ และใทามสามารถ
เาอาะด้านำธนใณะกรรมการโท้ธฬ่านชัดเปน
ำ.) การธย ทพถเทลา
สาหรัผฝฟ 2559 กรรมการำธนผรพษัทฯ ทยกท่านโด้ธยทพถเทลาและเำ้าร่ทมฝระชย มตามทันและเทลา
ทฟ่ผรพษัทฯ กาหนด ซภ่ นฌดฬส่ทนญหญ่ใณะกรรมการทยกท่านโด้เำ้าร่ทมฝระชย มเอม่ธญห้ใทามเหฎนญนทฟ่ฝระชย ม
ตามทาระการฝระชย มทฟ่ผรพษัทฯ กาหนดธฬ่านสมา่ เสมธ

5.3 ใทามฌฝร่นญสญนการสรรหากรรมการ
ผรพษั ท ฯ โด้ดาเนพน การเอม่ธ ใทามฌฝร่น ญสญนการสรรหากรรมการฌดฬแป้น ฯ่า น Website
ำธนผรพษัทฯ ล่ทนหน้า เอม่ธญห้ฯร้ถมธหย้นสามารถเสนธชม่ ธผย ใใลและเลมธกผย ใใลทฟ่มฟใยณสมผัตพเหมาะสม
น่าโท้ทานญป เอม่ธญห้โด้ผยใใลทฟ่เฝ็นธพสระและมฟใยณสมผัตพเหมาะสมมาดารนตาแหน่นกรรมการธพสระและ
กรรมการทฟ่ใรผทาระเำ้าดารนตาแหน่นซํ้าเอม่ธเำ้ารัผการอพปารณาเลมธกเฝ็นกรรมการ
5.4 ฝระสพทธพภาอญนการทาหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการ
ก.) การกาหนดนฌฬผาฬต่านๆ
ด้ทฬฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ฬ่ธมต้ธนมย ่นหทันฯลตธผแทนปากการดาเนพนการำธนผรพษัทฯ
เฝ็นสาใัญ ดันนัน้ ผทผาททฟ่สาใัญฬพ่นำธนใณะกรรมการใมธ การกาหนดทพถทานการดาเนพนนาน
และนฌฬผาฬำธนผรพษัทฯ ทฟ่สาใัญ เช่ น การกาหนดเฝ้ าหมาฬการดาเนพนนาน นผฝระมาณ และกล
ฬย ทธ์ต่าน ๆ ทฟ่สาใัญญนการดาเนพนนานร่ทมกัผะ่ าฬปัดการ
ำ.) ใณะกรรมการชย ดฬ่ธฬ
ผรพ ษั ท ฯ มฟ ก ารก าหนดญห้ มฟ ใ ณะกรรมการชย ดฬ่ ธ ฬ เอม่ ธ ญห้ ฝ ฏพ ผั ตพ ห น้ า ทฟ่ แ ทน
ใณะกรรมการผรพษัทฯ ญนเรม่ธนผานเรม่ธนโด้ตามใทามเหมาะสม และทาญห้การผรพหารปัดการมฟ
ฝระสพทธพภาอสรนสยด ฌดฬใณะกรรมการผรพษัทฯ ปะมฟการตพดตามฯลการดาเนพนนานญนเรม่ธนนัน้ ๆ
ปากใณะกรรมการต่าน ๆ และ*หรมธฯร ้ทฟ่โด้รัผมธผหมาฬ เอม่ธญห้มัน่ ญปโด้ท่ามฟการฝฏพผัตพเฝ็นโฝตาม
เฝ้ าหมาฬและำธผเำตทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ มธผหมาฬ
ทั ้ น นฟ้ ส าหรั ผ ฝฟ 2559 ผรพ ษั ท ฯ มฟ ใ ณะกรรมการชย ดฬ่ ธ ฬทั ้ น หมด 10 ใณะ โด้ แ ก่
ใณะกรรมการตรทปสธผ ใณะกรรมการอพ ป ารณาใ่ า ตธผแทน ใณะกรรมการผรพ ห าร
ใณะกรรมการผรพ ห ารใทามเสฟ่ ฬ น ใณะกรรมการปั ด การ ใณะกรรมการอพ ป ารณาการลนทย น
ใณะกรรมการอพปารณาใทามเสฟฬหาฬ ใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้าและอพปารณา
ใทามฯพด ใณะกรรมการด้านใทามมัน่ ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ และใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธน
ผรพษัท
ใ.) การฝระชย มำธนใณะกรรมการ
ญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ โด้มฟกาหนดการและใทามถฟ่ญนการฝระชย มำธนใณะกรรมการผรพษัทฯ และ
ใณะกรรมการตรทปสธผ ดันนฟ้
(1) ใณะกรรมการผรพษัทฯ
ใณะกรรมการผรพษัทฯ กาหนดญห้มฟการฝระชย มใณะกรรมการเดมธนละ 1 ใรัน้ รทมทัน้ สพน้ 12
ใรัน้ ฌดฬการเำ้าร่ทมฝระชย มำธนใณะกรรมการผรพษัทฯ แต่ละท่าน สรย ฝโด้ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล

การเำ้าร่ทมฝระชย ม * การฝระชย มทัน้ หมด (ใรัน้ ) ฝฟ

1. นาฬชัชทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์

9/12

2. นาฬทราห์ สยปรพตกยล

9/12

3. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

12/12

4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์

7/12

ชม่ธ-นามสกยล

การเำ้าร่ทมฝระชย ม * การฝระชย มทัน้ หมด (ใรัน้ ) ฝฟ

5. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ

10/12

6. นาฬสม อพถาลฌสภณ

8/12

7. อล.ต.ท.ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ

12/12

8. นาฬโอผร ลฬ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร

12/12

9. นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์

12/12

หมาฬเหตย : การร่ ท มฝระชย มผานใรั ้น ปะมฟ กรรมการทฟ่มพ โด้ เ ำ้ าร่ ท มฝระชย ม เนม่ ธนปากกรรมการผานท่ านมฟ ภ ารกพ ป ทฟ่ต้ ธนเดพ น ทานโฝ
ต่านฝระเทถ ปภนโม่สามารถเำ้าร่ทมฝระชย มโด้

ฌดฬมฟ นานสาทภัทรา กาญปนฝระภาถ เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการผรพษัทฯ
(2) ใณะกรรมการตรทปสธผ
ใณะกรรมการตรทปสธผกาหนดญห้มฟการฝระชย มเดมธนละ 1 ใรัน้ รทมทัน้ สพน้ 12 ใรัน้ ฌดฬการเำ้าร่ทมฝระชย มำธน
กรรมการตรทปสธผแต่ละท่าน สรย ฝโด้ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล

การเำ้าร่ทมฝระชย ม * การฝระชย มทัน้ หมด (ใรัน้ ) ฝฟ

1. อล.ต.ท.ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ

12/12

2. นาฬโอผร ลฬ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร

12/12

3. นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์

12/12

การดรแลเรมธ่ นการญช้ ำธ้ มร ลภาฬญน
ผรพษัทฯ โด้กาหนดมาตรการฝ้ ธนกันกรรมการและฯร ้ผรพหารญช้ ำ้ธมร ลภาฬญนเอม่ธหาฯลฝระฌฬชน์ญห้แก่ตนเธน หรมธ
ฯร ้ธม่นญนทานมพชธผ ดันนฟ้
1. การห้ามฯร ้ผรพหารทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผำ้ธมร ลทานผัญชฟและนผการเนพนำธนผรพษัทฯ ทฟ่ฬันโม่เฯฬแอร่ต่ธสาธารณชน
ซม้ธหรมธำาฬหลักทรัอฬ์ ตัน้ แต่ทันทฟ่ผรพษัทฯ กาหนดปนถภนทันทฟ่ผรพษัทฯ เฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลดันกล่าทต่ธสาธารณชน สาหรัผ
กรรมการห้ามซม้ธหรมธำาฬหลักทรัอฬ์ำธนผรพษัทฯ ตัน้ แต่ทันทฟ่โด้รัผเธกสารการฝระชย มใณะกรรมการเอม่ธรัผทราผนผ
การเนพนราฬโตรมาสหรมธราฬเดมธนปนถภนทันทฟ่ฝระกาถนผการเนพนต่ธสาธารณชน
2. การห้ามซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญดหลักทรัอฬ์หนภ่น กรณฟท่ฟผรพษัทฯ โด้ล่ทนรร้หรมธธาปโด้รัผำ้ธมร ลภาฬญนเกฟ่ฬทกัผ
ผรพษัทฯร ้ธธกหลักทรัอฬ์ ภาฬญน 3 ทันทาการนัผแต่ทันทฟ่โด้ำภน้ ทะเผฟฬนผัญชฟราฬชม่ธหลักทรัอฬ์ดันกล่าท
ทัน้ นฟ้ หากกรรมการและฯร ้ผ รพห ารำธนผรพษั ท ฯ โม่ถมธ ฝฏพผัตพต ามมาตรการทฟ่โ ด้กาหนดดัน กล่า ท ผรพษั ท ฯ
ปะอพปารณาลนฌทษตามระเผฟฬผ ผทลนฌทษทฟ่ผรพษัทฯ กาหนด และ*หรมธทานทพนัฬตามำ้ธผันใัผทฟ่ผรพษัทฯ กาหนดต่ธโฝ
ธฬ่านโรกฎดฟ ญนระหท่านฝฟ 2559 ทฟ่ฯ่านมา กรรมการและฯร ้ผรพหารำธนผรพษัทฯ โด้ฝฏพผัตพตามนฌฬผาฬธฬ่าน
เใร่นใรัดและโม่ฝรากฏท่ามฟการซม้ธำาฬหย้นญนช่ ทนเทลาทฟ่ห้ามแต่ธฬ่านญด

การอัฒนากรรมการและฯร ้ผรพหาร
ผรพ ษัท ฯ ตระหนั กและญห้ ใ ทามส าใัญ ญนการส่น เสรพ มเอม่ธ ญห้ก รรมการและฯร ้ ผรพ หารเำ้ ารั ผการะภ กธผรม ตาม
หลักสรตรทฟ่สมาใมส่นเสรพมสถาผันกรรมการผรพษัทโทฬปัดำภ้นและ*หรมธตามหลักสรตรทฟ่สานักนาน ก.ล.ต.กาหนด เอม่ธ
เอพ่มอร นใทามรร้ใทามเำ้าญปทฟ่เฝ็นฝระฌฬชน์ต่ธการฝฏพผัตพหน้าทฟ่ำธนกรรมการและฯร ้ผรพหาร ทัน้ นฟ้ เอม่ธญห้กรรมการและ
ฯร ้ผรพหารสามารถฝฏพผัตพนานโด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอและเฝ็นโฝตามหลักการผรรษัทภพผาลทฟ่ดฟ
ผรพษัทฯ โด้ดาเนพนการสมัใรเฝ็นสมาชพ กสมาใมส่นเสรพมสถาผันกรรมการผรพษัทโทฬ (IOD) ญห้กรรมการทยกท่าน
เอม่ธฝระฌฬชน์ญนการรัผ รร้ำ่าทสารและเอพ่มเตพมใทามรร้

และหากผรพ ษัท ฯ โด้รัผเธกสารแป้ นการธผรมหรมธเธกสาร

ฝระกธผการธผรมทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผใณะกรรมการผรพษัทฯ ผรพษัทฯ ปะนาส่นำ้ธมร ลดันกล่าทญห้แก่กรรมการเอม่ธรัผทราผ

1. นาฬชัชทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์

(AACP)

Advanced Audit Committee Program

Market Intermediaries (CGI)

Corporate Governance for Capital

Plan (HRP)

How to Develop a Risk Management

Strategy (SFE)

Successful Formulation & Execution of

Program (FND)

Finance for Non finance Director

Development Program (ACP)

Audit Committee and Continuing

Director Accreditation Program (DAP)

ชม่ธ-นามสกยล

Director Certification Program (DCP)

และเอม่ธถภ กษาต่ธโฝ ฝั ปปย ผันมฟกรรมการผรพษัทฯ ทฟ่เำ้ารัผการธผรมสรย ฝ โด้ดันนฟ้

-

ฝฟ 2551

-

-

-

-

ฝฟ 2559

-

2. นาฬทราห์ สยปรพตกยล

ฝฟ 2545

-

-

-

-

-

ฝฟ 2559

-

3. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

-

ฝฟ 2547

-

-

-

-

ฝฟ 2558

-

4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์

-

ฝฟ 2547

-

-

-

-

ฝฟ 2558

-

5. นานอรอรพน้ สยำสันตพสทย รรณ

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. นาฬโอผร ลฬ์ ถพ รพภาณยเสถฟฬร

ฝฟ 2551

-

ฝฟ 2552

-

ฝฟ 2554

ฝฟ 2556

ฝฟ 2558

-

9. นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์

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 ฝระกธผด้ทฬใณะกรรมการผรพษัทฯ และใณะกรรมการชย ดฬ่ธฬธฟก 10 ใณะ
ใมธ ใณะกรรมการตรทปสธผ ใณะกรรมการอพปารณาใ่าตธผแทน ใณะกรรมการผรพหาร ใณะกรรมการผรพหาร
ใทามเสฟ่ ฬ น ใณะกรรมการปั ด การ ใณะกรรมการอพ ป ารณาการลนทย น ใณะกรรมการอพ ป ารณาใทามเสฟ ฬ หาฬ
ใณะกรรมการอพป ารณาำ้ ธร้ ธนเรฟฬ นำธนลรกใ้ า และอพป ารณาใทามฯพด ใณะกรรมการด้านใทามมั่นในฝลธดภั ฬ
เทใฌนฌลฬฟ และใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธนผรพษัทฯ

ใณะกรรมการผรพษัท
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการ ปานทน 9 ท่าน ฌดฬเฝ็นกรรมการธพสระ ปานทน 3 ท่าน
ดันนฟ้
ราฬละเธฟฬดเกฟ่ฬทกัผกรรมการ ฯร ้ผรพหาร ฯร ้มฟธานาปใทผใยม และเลำานยการำธนผรพษัท ฯ

ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

1. นาฬชัชทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ

การดารนตาแหน่นธม่นๆ

ปานทนผรพษัททฟ่ดารนตาแหน่นกรรมการ
ฝระสผการณ์ทานาน

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 ฝระธานกรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 54 ฝฟ
 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
 กรรมการ (มฟธานาป) ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 กรรมการ ผป.ทรรทพชนั่ ส์ 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
 ผรพษัทปดทะเผฟฬน 5 ผรพษัท
 ผรพษัททัท่ โฝ
2 ผรพษัท
 กรรมการ ผมป.ทรร ทพชนั่ ส์
 ฝระธานกรรมการ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ
 ฝระธานกรรมการ ผมป.เมฌทรสตาร์อรฎธอเอธร์ตฟ้
 โม่มฟ

2. นาฬทราห์ สยปรพตกยล
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรมเกฟ่ฬทกัผ
ผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ

การดารนตาแหน่นธม่นๆ

ปานทนผรพษัททฟ่ดารนตาแหน่นกรรมการ
ฝระสผการณ์ทานาน

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 รธนฝระธานกรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 52 ฝฟ
 ฝรพญญาฌท - Business Administration University of New Hamshire,
USA
 ฝระกาถนฟฬผัตร DCP รย ่นทฟ่ 21*2002
 ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 17*2016
 ฝระธานกรรมการ ผป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์
 กรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ รธฬัล , อนมเฝญ ราชธาณาปักร
กัมอร ชา
 กรรมการผรพหาร ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่ า
 กรรมการ ผป.ฮพ นันซ่ า แใฝฝพ ตธล
 กรรมการผรพหาร ผมป.ฮพ นันซ่ า
 ผรพษัทปดทะเผฟฬน 2 ผรพษัท
 ผรพษัททัท่ โฝ
4 ผรพษัท
 ฝระธานใณะกรรมการผรพหาร ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 กรรมการผรพหาร ผมป.การผพนโทฬ
 กรรมการฯันเมมธน กรมฌฬธาธพการและฯันเมมธน
 กรรมการผรพหาร ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่ า
 โม่มฟ

3. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็น
กรรมการ
การดารนตาแหน่นธม่นๆ











ปานทนผรพษัททฟ่ดารนตาแหน่นกรรมการ
ฝระสผการณ์ทานาน
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559







กรรมการฯร ้ธานทฬการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
55 ฝฟ
ฝรพญญาฌท - Business Administration มหาทพทฬาลัฬกรย นเทอ
ฝระกาถนฟฬผัตร DAP รย ่นทฟ่ 23*2004
ฝระกาถนฟฬผัตร CGI รย ่นทฟ่ 2*2015
ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหาร ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
กรรมการ (มฟธานาป) ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
กรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ รธฬัล , อนมเฝญ ราชธาณาปักร
กัมอร ชา
กรรมการ (มฟธานาป) ผป.หลักทรัอฬ์ ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส
ธพนเตธร์เนชัน่ แนล
ผรพษัทปดทะเผฟฬน 1 ผรพษัท
ผรพษัททัท่ โฝ
2 ผรพษัท
กรรมการ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ
ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหาร ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่ า
โม่มฟ

4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็น
กรรมการ

การดารนตาแหน่นธม่นๆ
ปานทนผรพษัททฟ่ดารนตาแหน่นกรรมการ
ฝระสผการณ์ทานาน
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 กรรมการฯร ้ธานทฬการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 49 ฝฟ
 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
 กรรมการ (มฟธานาป) ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 ผรพษัทปดทะเผฟฬน 1 ผรพษัท
 ผรพษัททัท่ โฝ
- ผรพษัท
 กรรมการฯร ้ปัดการ ผมป.หลักทรัอฬ์ โซรัส
 โม่มฟ

5. นานอรอรพน้ สยำสันตพสทย รรณ
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็น
กรรมการ










การดารนตาแหน่นธม่นๆ







ปานทนผรพษัททฟ่ดารนตาแหน่นกรรมการ
ฝระสผการณ์ทานาน
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กรรมการฯร ้ธานทฬการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
59 ฝฟ
ฝรพญญาฌท ผรพหารธย รกพป American University of Human Sciences
ฝรพญญาตรฟ ผัญชฟผัณฑพต ปย ัาลนกรณ์มหาทพทฬาลัฬ
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
กรรมการ (มฟธานาป) ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
กรรมการ (มฟธานาป) ผป. หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์
กรรมการ (มฟธานาป) ผป.หลักทรัอฬ์ ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส
ธพนเตธร์เนชัน่ แนล
ธนยกรรมการกธนทยนใย้มใรธนฯร ้ลนทยนญนหลักทรัอฬ์ กธนทยนใย้มใรธนฯร ้
ลนทยนญนหลักทรัอฬ์
ธนยกรรมการกธนทยนใย้มใรธนฯร ้ลนทยนญนสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า กธนทยน
ใย้มใรธนฯร ้ลนทยนญนสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
ผรพษัทปดทะเผฟฬน 1 ผรพษัท
ผรพษัททัท่ โฝ
2 ผรพษัท
กรรมการและฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหาร ผป. หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ
กรรมการผมป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ รธฬัล , อนมเฝญ ราชธาณาปักร
กัมอร ชา
โม่มฟ

6. นาฬสม อพถาลฌสภณ
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรมเกฟ่ฬทกัผ
ผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ
การดารนตาแหน่นธม่นๆ

ปานทนผรพษัททฟ่ดารนตาแหน่นกรรมการ
ฝระสผการณ์ทานาน
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 กรรมการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 52 ฝฟ
 MS, Industrial Administration, Carnegie-Mellon University, USA
 กรรมการ ผรพษัท ลฟสซพ่นโธซฟผฟซฟ (โทฬ) ปากัด
 ฯร ้ช่ทฬกรรมการฯร ้ปัดการญหญ่ สาฬการเนพนและกลฬย ทธ์ ธนาใารโธซฟผฟซฟ (โทฬ)
ปากัด (มหาชน)
 ผรพษัทปดทะเผฟฬน 1 ผรพษัท
 ผรพษัททัท่ โฝ
2 ผรพษัท
 ฯร ้ธานทฬการธาทย ฌส สาฬการเนพนและกลฬย ทธ์ ธนาใารโธซฟผฟซฟ (โทฬ)
ปากัด (มหาชน)
 ฯร ้ธานทฬการธาทย ฌส ะ่ าฬกลฬย ทธ์ธนใ์กรและแฯนนาน ธนาใารโธซฟผฟซฟ (โทฬ)
ปากัด (มหาชน)
 กรรมการ ผรพษัทหลักทรัอฬ์สพนเธเชฟฬ ปากัด
 โม่มฟ

7. อล.ต.ท.ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรมเกฟ่ฬทกัผ
ผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ

การดารนตาแหน่นธม่นๆ

ปานทนผรพษัททฟ่ดารนตาแหน่นกรรมการ

ฝระสผการณ์ทานาน

 กรรมการธพสระ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 54 ฝฟ
 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
 ฝระธานกรรมการตรทปสธผ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 กรรมการธพสระ ผป. หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์
 ฯร ้ผัญชาการ สานักนานกาลันอล สานักนานตารทปแห่นชาตพ
 กรรมการ ผป.กรย นเทอธนาใม
 กรรมการ ผป.โทฬฌใ ฌอลฟธยตสาหกรรมอลาสตพใ
 กรรมการ ผมป.การผพนกรย นเทอ
 ผรพษัทปดทะเผฟฬน 2 ผรพษัท
 ผรพษัททัท่ โฝ
2 ผรพษัท
 หน่ทฬนานราชการ 2 แห่น
 ฯร ้ผัญชาการสานักนานกาลันอล
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ฯร ้ผัญชาการ สานักนานเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถและการสม่ธสาร
รธนปเรตารทป สานักนานปเรตารทป สานักนานตารทปแห่นชาตพ
รธนฯร ้ผัญชาการ สานักนานกาลันอล สานักนานตารทปแห่นชาตพ
รธนฯร ้ผัญชาการ สานักนานตรทปในเำ้าเมมธน
กรรมการและฝระธานกรรมการตรทปสธผ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ
ฯร ้ผันใัผการ กธนผันใัผการตารทปตรทปในเำ้าเมมธน 2
3,655,614 หย้น (โม่เฝลฟ่ฬนแฝลน)






















กรรมการธพสระ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
54 ฝฟ
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
กรรมการตรทปสธผ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
กรรมการ การโฮฮ้ าส่ทนภรมพภาใ
กรรมการผรพหาร สานักนานอัฒนาเทใฌนฌลฬฟธทกาถและภรมพสารสนเทถ
กระทรทนทพทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฟ
ผรพษัทปดทะเผฟฬน 1 ผรพษัท
ผรพษัททัท่ โฝ
- ผรพษัท
หน่ทฬนานราชการ 2 แห่น
กรรมการผรพหาร สานักนานส่นเสรพมทพสาหกพปำนาดกลานและำนาดฬ่ธม (สสท.)
กรรมการ และกรรมการตรทปสธผ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ
กรรมการ ธนาใารธธมสพน
กรรมการ ผมป. ฯลพตโฮฮ้ า
กรรมการ ผป. ทรฟนพตฟอ
้ ลัส
โม่มฟ










กรรมการธพสระ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
67 ฝฟ
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
กรรมการตรทปสธผ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

8. นาฬโอผร ลฬ์ ถพรภพ าณยเสถฟฬร
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรมเกฟ่ฬทกัผ
ผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็นกรรมการ

การดารนตาแหน่นธม่นๆ

ปานทนผรพษัททฟ่ดารนตาแหน่นกรรมการ

ฝระสผการณ์ทานาน
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9. นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
เกฟ่ฬทกัผผทผาทหน้าทฟ่และทักษะำธนการเฝ็น
กรรมการ

การดารนตาแหน่นธม่นๆ

ปานทนผรพษัททฟ่ดารนตาแหน่นกรรมการ
ฝระสผการณ์ทานาน
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 กรรมการธพสระ และกรรมการตรทปสธผ ผมป.ธนผย รฟ เมดพเใพล เซน็ เตธร์
 กรรมการธพสระ และกรรมการตรทปสธผ ผมป.เธฎกฌซตพใ ฮร ๊ ด ปากัด
 ทฟ่ฝรภกษากรรมการฯร ้ปัดการญหญ่และกรรมการ ผป.อรฟเมฟฬร์ ฮพ ชชัน่
แใฝฝพ ตธล ปากัด
 ทฟ่ฝรภกษากรรมการฯร ้ปัดการญหญ่และกรรมการ ผมป. อรฟเมฟฬร์ เธฎนเตธร์
โอรซ์
 ผรพษัทปดทะเผฟฬน 4 ผรพษัท
 ผรพษัททัท่ โฝ
1 ผรพษัท
 กรรมการ และกรรมการตรทปสธผ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ
 โม่มฟ

กรรมการฯร ้มฟธานาปลนลาฬมมธชม่ ธฯร กอันผรพษัทฯ
ผรพษัทฯ โด้กาหนดกรรมการฯร ้มฟธานาปลนลาฬมมธชม่ธฯร กอันผรพษัทฯ ปานทน 4 ใน ฝระกธผด้ทฬ นาฬสมภอ
กฟระสยนทรอนษ์ นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์ และ นาฬชัชทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์ ฌดฬกรรมการสธนญนสฟ่
ใน ลนลาฬมมธชม่ธร่ทมกันและฝระทัผตราสาใัญำธนผรพษัทฯ
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการผรพษัทฯ
1. ผรพหารปัดการผรพษัทฯ ญห้เฝ็นโฝตามกฎหมาฬ ทัตถยฝระสนใ์ และำ้ธผันใัผผรพษัทฯ ตลธดปนมตพำธนทฟ่ฝระชย ม
ฯร ้ถมธหย้นทฟ่ชธผด้ทฬกฎหมาฬด้ทฬใทามซม่ธสัตฬ์ สยปรพต มฟปรพฬธรรม และปรรฬาผรรณญนการดาเนพนธย รกพป รทมทัน้ ปะต้ธน
ระมัดระทันและรักษาฯลฝระฌฬชน์ำธนผรพษัทฯ และฯร ้ถมธหย้นธฬ่านดฟท่สฟ ยด
2. กาหนดนฌฬผาฬ เฝ้ าหมาฬ ทพถทานการดาเนพนนานำธนผรพษัทฯ แฯนนานและนผฝระมาณผรพษัท ฯ ใทผใยม
กากัผดรแลการผรพหารและการปัดการำธนใณะกรรมการผรพหารญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬทฟ่โด้รัผมธผหมาฬ ตลธดปนการ
ดาเนพนการญห้มฟการใทผใยมภาฬญนทฟ่มฟฝระสพทธพภาอ ฝระสพทธพฯล และมฟใทามตัน้ ญปทฟ่ปะดาเนพนธย รกพปธฬ่านต่ธเนม่ธน
3. มฟธานาปแต่นตัน้ กรรมการปานทนหนภ่นญห้เฝ็นกรรมการผรพหาร ฌดฬญห้มฟธานาปหน้าทฟ่ผรพหารนานำธนผรพษัทฯ
ตามทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ มธผหมาฬ และญห้แต่นตัน้ กรรมการในหนภ่นญนใณะกรรมการผรพหารเฝ็นฝระธานใณะ
กรรมการผรพห ารและกรรมการธฟ ก ท่า นหนภ่น เฝ็ นฝระธานเป้ าหน้ า ทฟ่ผ รพ ห าร นธกปากนฟ้ใ ณะกรรมการ ผรพ ษั ทฯ ธาป
มธผหมาฬญห้กรรมการในหนภ่นหรมธหลาฬใน หรมธผย ใใลธม่นญดฝฏพผัตพการธฬ่านญดธฬ่านหนภ่นแทนใณะกรรมการผรพษัทฯ โด้
4. รัผฯพดชธผญนการสธผทานนผดยลและผัญชฟ กาโรำาดทยน ณ ทันสพน้ สยดำธนรธผผัญชฟ ำธนผรพษัทฯ ญห้มฟใทาม
ถรกต้ธนและแสดนถภนฐานะการเนพนำธนผรพษัท ฯ ทฟ่เฝ็นปรพน และถรกต้ธนตามมาตรฐานการผัญชฟท่ฟรัผรธนฌดฬทั่ทโฝ ฌดฬ
ผรพษัทฯ โด้ท่าป้านญห้มฟการตรทปสธผฌดฬฯร ้สธผผัญชฟท่โฟ ด้รัผการำภน้ ทะเผฟฬนและรัผธนยญาต เอม่ธนาเสนธต่ธทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธ
หย้นญนการฝระชย มสามัญฯร ้ถมธหย้นฝระปาฝฟ และใณะกรรมการผรพษัทฯ เอม่ธอพปารณาและธนยมัตพ
5. ญห้ใทามสาใัญต่ธหน้าทฟ่การเฝพ ดเฯฬสารสนเทถำธนผรพษัทฯ ตามำ้ธผันใัผตลาดหลักทรัอฬ์ฯ เรม่ธน หลักเกณฑ์
และทพธฟการเกฟ่ฬทกัผการเฝพ ดเฯฬสารสนเทถและการฝฏพผัตพการญดๆ ำธนผรพษัทปดทะเผฟฬน เอม่ธเฝพ ดเฯฬสารสนเทถทฟ่สาใัญ
และปาเฝ็นต่ธการตัดสพนญปลนทยนญนหลักทรัอฬ์ญห้ฝระชาชนทราผ
6. ใณะกรรมการธาปแต่นตัน้ ผย ใใลธม่นหรมธใณะกรรมการชย ดฬ่ธฬ เอม่ธญห้ดาเนพนกพปการำธนผรพษัทฯ ภาฬญต้การ
กากั ผ ดร แ ลำธนใณะกรรมการ หรมธ ธาปมธผธานาปเอม่ ธญห้ ผย ใใลดั นกล่ า ทมฟ ธ านาปหน้ า ทฟ่ ใทามรั ผ ฯพ ดชธผญนการ
ฝฏพผัตพนานตามทฟ่ใณะกรรมการเหฎนสมใทร ธฬ่านโรกฎดฟ ใณะกรรมการธาปฬกเลพก เอพกถธน หรมธเฝลฟ่ฬนแฝลนแก้โำ
ใาสัน่ ดันกล่าทโด้ ทัน้ นฟ้ การมธผธานาปดันกล่าทฯร ้รัผมธผธานาปโม่สามารถธนยมัตพราฬการทฟ่ฯร้รัผมธผธานาป และ*หรมธ
ผย ใใลทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน และ*หรมธผรพษัทฯ และ*หรมธผรพษัทฬ่ธฬ และ*หรมธผรพษัทญนเใรมธทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์

และ*หรมธมฟส่ทนโด้เสฟฬ ทัน้ นฟ้ มตพทฟ่ฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ ญนการดาเนพนการดันกล่าทปะต้ธนมฟกรรมการธพสระเำ้า
ร่ทมฝระชย มด้ทฬ
7. อพปารณาและญห้ใทามเหฎนชธผต่ธการเอพม่ ทยน การลดทยน การธธกหย้นกร้ การำาฬ หรมธฌธนกพปการำธนผรพษัทฯ
ทัน้ หมด หรมธผานส่ทนทฟ่สาใัญญห้แก่ผยใใลธม่น หรมธการซม้ธ หรมธรัผฌธนกพปการำธนผรพษัทธม่นมาเฝ็นำธนผรพษัทฯ การแก้โำ
หนั น สม ธ ผรพ ใ ณห์ ส นธพ หรม ธ ำ้ ธ ผั น ใั ผ รทมทั ้น การป่ า ฬผ าเหนฎ ป หรม ธ ใ่ า ตธผแทนแก่ ก รรมการ เฝ็ น ต้ น ฌดฬเฝ็ น การ
ดาเนพนการฯ่านการอพปารณาและนาเสนธฌดฬใณะกรรมการผรพหาร เอม่ธนาเสนธธนยมัตพต่ธทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นต่ธโฝ
8. อพปารณาธนยมัตพทนเนพนญนการซม้ธำาฬำธนลรกใ้า และใ่าญช้ ป่าฬญนการดาเนพนนานต่าน ๆ ำธนผรพษัทฯ ตาม
ธานาปธนยมัตพท่ฟกาหนด รทมทัน้ ญนทนเนพนทฟ่เกพนกท่าธานาปการธนยมัตพำธนใณะกรรมการชย ดต่าน ๆ ทฟ่กาหนด และ*หรมธ
ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหาร ทัน้ นฟ้ หากเฝ็นกรณฟเร่นด่ทน และ*หรมธใทามปาเฝ็นญนการดาเนพนนานญห้นาเสนธะ่ าฬนานทฟ่
เกฟ่ฬทำ้ธนำธธนยมัตพเฝ็นมตพเทฟฬน และแป้นญห้รัผทราผธฟกใรัน้ ญนการฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ ญนใรัน้ ถัดโฝ ธฬ่านโรกฎ
ดฟ หากเฝ็นกรณฟท่ฟใณะกรรมการผรพษัทฯ โด้ญห้กรธผการดาเนพนการธฬร ่แล้ท และธนยมัตพญห้ดาเนพนการกรณฟดันกล่าทโด้
หากมฟใทามปาเฝ็นเร่นด่ทน กฎญห้ำธสัตฬาผันต่ธทฟ่ฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ ต่ธโฝ
ฌใรนสร้านใณะกรรมการผรพษัท ฯ ปะมฟการผรพหารปัดการด้ทฬใทามฌฝร่นญส และตรทปสธผโด้ ฌดฬโด้ปัดญห้มฟการ
ถ่ท นดย ล กั น ธฬ่ านเอฟ ฬ นอธ ฌดฬใณะกรรมการผรพ ษั ท ฯ ปะฝระกธผด้ ท ฬกรรมการทฟ่ เ ฝ็ น ธพ ส ระธฬ่ า นน้ ธ ฬ 3 ท่ า น
มฟใยณสมผัตพตามทฟ่กฎหมาฬกาหนดและเฝ็นโฝตามฝระกาถ ำ้ธผันใัผ และ*หรมธระเผฟฬผำธนหน่ทฬนานทานการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
ทัน้ นฟ้ กรรมการธพสระทัน้ 3 ท่าน ผรพษัทฯ โด้มฟการแต่นตัน้ ญห้เฝ็นกรรมการญนใณะกรรมการตรทปสธผ ตามทฟ่กฎหมาฬทฟ่
เกฟ่ฬทำ้ธนกาหนด ซภ่นหนภ่นญนกรรมการตรทปสธผธฬ่านน้ธฬปะมฟกรรมการ 1 ท่าน ทฟ่ต้ธนเฝ็นฯร ้มฟใทามรร้และฝระสผการณ์
ด้านการผัญชฟและการเนพนญนการสธผทานใทามน่าเชม่ธถมธำธนนผการเนพน
การแต่นตัน้ ใณะกรรมการผรพษัทฯ
แม้ท่าผรพษัทฯ ปะโม่มฟใณะกรรมการสรรหาเอม่ธใัดเลมธกผย ใใลทฟ่ปะแต่นตัน้ เฝ็นกรรมการผรพษัทฯ แต่ผรพษัทฯ มฟ
นฌฬผาฬทฟ่ปะสรรหาและใัดเลมธกผย ใใลทฟ่สามารถเธมธ้ ฝระฌฬชน์ต่ธธย รกพปำธนผรพษัทฯ โด้ ทัน้ นฟ้ ปะต้ธนอพปารณาปากฝั ปปัฬ
หลาฬฝระการฝระกธผ เช่ น ใทามรร้ ใทามสามารถ และฝระสผการณ์ท่ฟเกฟ่ฬทำ้ธนกัผธย รกพป เฝ็นต้น ฌดฬโด้กาหนด
หลักเกณฑ์ญนการแต่นตัน้ และถธดถธนกรรมการดันนฟ้
1. ใณะกรรมการำธนผรพษัทฯ ฝระกธผด้ทฬกรรมการธฬ่านน้ธฬ 5 ใน แต่โม่เกพน 11 ใน ฌดฬกรรมการโม่น้ธฬ
กท่ากภ่นหนภ่นำธนปานทนกรรมการทัน้ หมดนัน้ ต้ธนมฟถพ่นทฟ่ธฬร ่ญนฝระเทถโทฬและกรรมการำธนผรพษัทฯ ต้ธนมฟใยณสมผัตพ
ตามทฟ่กฎหมาฬท่าด้ทฬผรพษัทมหาชนปากัด และกฎหมาฬท่าด้ทฬหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์กาหนด ธฬ่านโรกฎตาม
กรรมการผรพษัทฯ ปะเฝ็นฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ หรมธโม่กฎโด้
2. ทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นเลมธกตัน้ กรรมการผรพษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และทพธฟการดันต่ธโฝนฟ้
ก. ฯร ้ถมธหย้นในหนภ่นมฟใะแนนเสฟฬนเท่ากัผหนภ่น (1) หย้น ต่ธหนภ่น (1) เสฟฬน
ำ. ฯร ้ถมธหย้นแต่ละในปะญช้ ใะแนนเสฟฬนทฟ่มฟธฬร ่ทัน้ หมดตาม (ก) เลมธกตัน้ ผย ใใลเดฟฬทหรมธหลาฬในเฝ็นกรรมการกฎ
โด้ แต่ปะแผ่นใะแนนเสฟฬนญห้แก่ฯร้ญดมากน้ธฬเอฟฬนญดโม่โด้
ใ. ผย ใใลทฟ่โด้รัผใะแนนสรนสยดตามลาดัผลนมาเฝ็นฯร ้โด้รัผเลมธกเฝ็นกรรมการเท่าปานทนกรรมการทฟ่ปะอภนมฟ
หรมธอภนปะเลมธกตัน้ ญนใรัน้ นัน้ ญนกรณฟทฟ่ผยใใลซภ่นโด้รัผการเลมธกตัน้ ญนลาดัผถัดลนมามฟใะแนนเสฟฬนเท่ากันเกพน
ปานทนทฟ่อภนปะมฟ ญห้ฝระธานทฟ่ฝระชย มเฝ็นฯร ้ธธกเสฟฬนชฟ้ำาด
3. ญนการฝระชย มสามัญฝระปาฝฟ ทยกใรัน้ ญห้กรรมการธธกปากตาแหน่น 1 ญน 3 ถ้าปานทนกรรมการทฟ่ปะแผ่น
ธธกเฝ็นสามส่ทนโม่โด้ กฎญห้ธธกฌดฬปานทนญกล้ท่ฟสยดกัผส่ทน 1 ญน 3 กรรมการทฟ่ปะต้ธนธธกปากตาแหน่นญนฝฟ แรกและฝฟ ทฟ่
สธนภาฬหลันปดทะเผฟฬนผรพษัทฯ นัน้ ญห้ญช้ ทพธฟ ปัผสลากกัน ส่ทนฝฟ หลันๆ ต่ธโฝญห้กรรมการในทฟ่ธฬร ่ญนตาแหน่นนานทฟ่สยดนัน้
เฝ็นฯร ้ธธกปากตาแหน่น กรรมการทฟ่ธธกตามทาระนัน้ ธาปถรกเลมธกเำ้ามาดารนตาแหน่นญหม่กฎโด้

4. ทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นธาปลนมตพญห้กรรมการในญดธธกปากตาแหน่นก่ธนถภนใราทธธกตามทาระโด้ด้ทฬใะแนนเสฟฬน
โม่น้ธฬกท่า 3 ญน 4 ำธนปานทนฯร ้ถมธหย้นซภ่ นมาฝระชย มและมฟสพทธพธธกเสฟฬน และมฟหย้นนัผรทมกันโด้โม่น้ธฬกท่ากภ่นหนภ่นำธน
ปานทนหย้นทฟ่ถมธฌดฬฯร ้ถมธหย้นทฟ่มาฝระชย มและมฟสพทธพธธกเสฟฬน
5. ญนกรณฟท่ฟตาแหน่นกรรมการท่านลนเอราะเหตยธม่นนธกปากถภนใราทธธกตามทาระ ญห้ใณะกรรมการเลมธก
ผย ใใลในหนภ่นซภ่ นมฟใยณสมผัตพ และโม่มฟลักษณะต้ธนห้ามตามกฎหมาฬท่าด้ทฬผรพษัทมหาชนปากัด และกฎหมาฬท่าด้ทฬ
หลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ เำ้าเฝ็นกรรมการแทนญนการฝระชย มใณะกรรมการใราทถัดโฝ เท้นแต่ทาระำธนกรรมการ
ปะเหลมธน้ธฬกท่า 2 เดมธน ฌดฬผย ใใลซภ่ นเำ้าเฝ็นกรรมการแทนดันกล่าทปะธฬร ่ญนตาแหน่นกรรมการโด้เอฟฬนเท่าทาระทฟ่ฬัน
เหลมธธฬร ่ำธนกรรมการทฟ่ตนเำ้ามาแทน ซภ่ นมตพำธนใณะกรรมการปะต้ธนฝระกธผด้ทฬใะแนนเสฟฬนโม่น้ธฬกท่า 3 ญน 4
ำธนปานทนกรรมการทฟ่ฬันเหลมธธฬร ่
การกาหนดทาระการดารนตาแหน่นำธนกรรมการ
ผรพษัทฯ โด้กาหนดนฌฬผาฬการกาหนดปานทนทาระทฟ่กรรมการปะดารนตาแหน่นตพดต่ธกันโด้นานทฟ่สยด ดันนฟ้
“ระฬะเทลาการดารนตาแหน่นกรรมการทฟ่เหมาะสม โม่ใทรเกพน 3 ทาระตพดต่ธกัน เท้นแต่กรรมการในญดมฟใทามเหมาะสมทฟ่
ปะดารนตาแหน่นนานกท่านัน้ ใณะกรรมการปะอพปารณาใทามเฝ็นธพสระและฝระสพทธพภาอำธนการฝฏพผัตพหน้าทฟ่ำธน
กรรมการราฬดันกล่าท และชฟ้แปนเหตยฯลอร้ธมฯลการฝฏพผัตพหน้าทฟ่ต่ธฯร ้ถมธหย้น

เลำานยการผรพษัทฯ
นานสาทภัทรา กาญปนฝระภาถ
ตาแหน่น
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

ฝระสผการณ์ทานาน
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 เลำานยการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 ฝรพญญาฌท ผรพหารธย รกพปมหาผัณฑพต สถาผันผัณฑพตอัฒนผรพหาร
ถาสตร์
 หลักสรตรใทามรร้สาหรัผฯร ้ฝฏพผัตพนานญนสาฬนานทฟ่ฝรภกษาทานการเนพน
สถาผันะภ กธผรม 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
 ฯร ้ธานทฬการ ะ่ าฬทาณพชธนกพป ผรพษัทหลักทรัอฬ์ สพนเธเซฟฬ ปากัด
 โม่มฟ

ใณะกรรมการผรพ ษัท โด้ อพป ารณาแต่ น ตัน้ ผย ใใลทฟ่ มฟ ใยณ สมผั ตพเ หมาะสมเฝ็ น เลำานย ก ารผรพ ษัท ฯ ฌดฬโด้แ ต่ น ตั ้น
นานสาทภัทรา กาญปนฝระภาถ ซภ่นมฟใทามรร้ใทามสามารถทานผรพหารธย รกพปและการเนพน รทมทัน้ มฟใทามเำ้าญปหลักเกณฑ์
ต่านๆ ทฟ่ผันใัผญช้ กัผผรพษัทปดทะเผฟฬน ซภ่นปากฝระสผการณ์การทานานและใทามรร้ใทามสามารถทฟ่ฯ่านมา ใณะกรรมการ
ผรพษัทฯ โด้อพปารณาแล้ทมฟใทามเหฎนท่าเฝ็นฯร ้ทฟ่มฟใทามเหมาะสมทฟ่ปะฝฎพผัตพหน้าทฟ่โด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอและเฝ็นฝระฌฬชน์
สรนสยดต่ธผรพษัทญนการดารนตาแหน่นเลำานยการผรพษัทฯ

หน้าทฟใ่ ทามรัผฯพดชธผำธนเลำานยการผรพษัทฯ
1. ปัดทาและเกฎผรักษาเธกสาร ดันต่ธโฝนฟ้
- ทะเผฟฬนกรรมการ
- หนันสมธนัดฝระชย มใณะกรรมการ ราฬนานการฝระชย มใณะกรรมการ และราฬนานฝระปาฝฟ ำธนผรพษัทฯ
- หนันสมธนัดฝระชย มฯร ้ถมธหย้น และราฬนานการฝระชย มฯร ้ถมธหย้น
2. เกฎผรักษาราฬนานการมฟส่ทนโด้เสฟฬทฟ่ราฬนานฌดฬกรรมการหรมธฯร ้ผรพหาร
3. ดาเนพนการธม่นๆ ตามทฟ่ใณะกรรมการตลาดทยนฝระกาถกาหนด
4. ดาเนพนการธม่นๆ ตามทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ มธผหมาฬ

ใณะกรรมการตรทปสธผ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 3 ท่านดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล

ตาแหน่น

1. อล.ต.ท. ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ

กรรมการธพสระ และฝระธานกรรมการตรทปสธผ

2. นาฬโอผร ลฬ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร

กรรมการธพสระ และกรรมการตรทปสธผ

3. นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์

กรรมการธพสระ และกรรมการตรทปสธผ

ทั ้น นฟ้ นาฬโอผร ล ฬ์ ถพ รพ ภ าณย เ สถฟ ฬ ร และนาฬกพ ต ตพ ถัก ดพ์ เผญปฤทธพ์ เฝ็ น กรรมการตรทปสธผทฟ่ มฟ ใ ทามรร้ แ ละ
ฝระสผการณ์ญนการตรทปสธผนผการเนพนำธนผรพษัทฯ ฌดฬมฟ นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์ เฝ็นรักษาการเลำานยการ
ใณะกรรมการตรทปสธผ แทนนานสาทนทรั ต น์ สั น ตพ กร ล ซภ่ น ลาธธกปากการเฝ็ น อนั ก นาน ฌดฬมฟ ฯ ลทั น ทฟ่ 16
อฤถปพกาฬน 2559
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการตรทปสธผ
1. สธผทานญห้ผรพษัทฯ มฟการราฬนานทานการเนพนธฬ่านถรกต้ธนและเอฟฬนอธ
2. สธผทานญห้ผรพษัทฯ มฟระผผการใทผใยมภาฬญนและการตรทปสธผภาฬญนทฟ่เหมาะสมและมฟฝระสพทธพฯล
3. สธผทานญห้ผรพษัทฯ ฝฏพผัตพตามกฎหมาฬท่าด้ทฬหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์ สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
ำ้ธผันใัผำธนตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ และผรพษัท ตลาดสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า (ฝระเทถโทฬ) ปากัด (มหาชน)
รทมทัน้ กฎหมาฬและ*หรมธ ฝระกาถทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการฝระกธผธย รกพปำธนผรพษัทฯ
4. อพปารณา ใัดเลมธก เสนธแต่นตัน้ และเสนธใ่าตธผแทนฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ
5. อพปารณาการเฝพ ดเฯฬำ้ธมร ลำธนผรพษัทฯ ญนกรณฟท่ฟเกพดราฬการทฟ่เกฟ่ฬทฌฬนกัน หรมธราฬการทฟ่ธาปมฟใทาม
ำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ญห้มฟใทามถรกต้ธนและใรผถ้ทน
6. ปัดทาราฬนานการกากัผดรแลกพปการำธนใณะกรรมการตรทปสธผฌดฬเฝพ ดเฯฬโท้ญนราฬนานฝระปาฝฟ ำธนผรพษัทฯ
ซภ่นราฬนานดันกล่าทต้ธนลนนามฌดฬฝระธานใณะกรรมการตรทปสธผ
7. ฝฏพ ผั ตพ ก ารธม่ น ญดตามทฟ่ ใ ณะกรรมการำธนผรพ ษั ท ฯ มธผหมาฬด้ ท ฬใทามเหฎ น ชธผปากใณะกรรมการ
ตรทปสธผ

การแต่นตัน้ กรรมการตรทปสธผ
ปะเฝ็นฯร ้แต่นตัน้ ใณะกรรมการตรทปสธผ ซภ่ นฝระกธผด้ทฬ กรรมการตรทปสธผธฬ่าน
น้ธฬ 3 ท่าน ฌดฬแต่นตัน้ ปากกรรมการธพสระำธนผรพษัทฯ ทฟ่มฟใยณสมผัตพตามทฟ่กฎหมาฬท่าด้ทฬหลักทรัอฬ์และตลาด
ใณะกรรมการผรพษัทฯ

หลักทรัอฬ์ รทมถภนฝระกาถ ำ้ธผันใัผ และ*หรมธระเผฟฬผำธนตลาดหลักทรัอฬ์ ฯ กาหนด ทัน้ นฟ้ กรรมการตรทปสธผ
ธฬ่านน้ธฬ 1 ท่าน ต้ธนเฝ็นฯร ้มฟใทามรร้ด้านการผัญชฟและการเนพน
การแต่นตัน้ กรรมการธพสระ
กรรมการธพ ส ระ หมาฬใทามถภ น กรรมการทฟ่ โ ม่ มฟ ธย รกพ ป เกฟ่ ฬ ทำ้ ธ น หรม ธ มฟ ส่ ท นร่ ท มญนการผรพ ห ารนาน หรม ธ มฟ
ฯลฝระฌฬชน์ท่ฟเกฟ่ฬทำ้ธนกัผสถาผันการเนพนธม่นธันธาปมฟฯลกระทผต่ธการตัดสพนญปฌดฬธพสระำธนตน และต้ธนมฟใยณสมผัตพ
ตามฝระกาถใณะกรรมการกากัผตลาดทยน ทฟ่ ทป. 28*2551 เรม่ธน การำธธนยญาตและการธนยญาตญห้เสนธำาฬหย้นทฟ่ธธก
ญหม่ ลนทันทฟ่ 15 ธันทาใม 2551 ดันนฟ้
ใณะกรรมการผรพ ษั ท ฯ ปะร่ ท มกั น อพ ป ารณาเผม้ธ นต้ น ถภ น ใย ณ สมผั ตพ ำ ธนผย ใใลทฟ่ ป ะมาด ารนต าแหน่ น เฝ็ น
กรรมการธพสระ ฌดฬมฟหลักเกณฑ์และแนททานอพปารณาใยณสมผัตพและลักษณะต้ธนห้ามำธนผย ใใลดันกล่าท ก่ธนนาเสนธ
ต่ธทฟ่ฝระชย มฯร ้ถมธหย้นเอม่ธอพปารณาแต่นตัน้ เฝ็นกรรมการำธนผรพษัทฯ
หลักเกณฑ์ญนการใัดเลมธกกรรมการธพสระ
1. ผรพษัทฯ ปะใัดเลมธกกรรมการธพสระทฟ่มฟใยณสมผัตพใรผถ้ทนและโม่มฟลักษณะต้ธนห้ามตามทฟ่อระราชผัญญัตพ
มหาชนและกฎหมาฬท่ า ด้ ท ฬหลั ก ทรั อ ฬ์ แ ละตลาดหลั ก ทรั อ ฬ์ รทมทั ้น สั ญ ญาซม้ ธ ำาฬล่ ท นหน้ า ฝระกาถำธน
ใณะกรรมการตลาดทยน และฝระกาถทฟ่ธธกฌดฬสานักนาน ก.ล.ต. และฝระกาถ ำ้ธผันใัผ และ*หรมธระเผฟฬผทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
2. ผรพษัทฯ ปะอฬาฬามใัดเลมธกกรรมการธพสระปากฯร ้ทรนใยณทย ฒพ และเฝ็นผย ใใลทฟ่มฟใทามรร้และฝระสผการณ์ญน
การทานานและใทามเหมาะสมด้านธม่นๆ ฝระกธผกันทฟ่สามารถช่ ทฬใณะกรรมการผรพษัทฯ ญนเรม่ธนต่าน ๆ โด้
ใยณสมผัตำพ ธนกรรมการธพสระำธนผรพษัท
กรรมการธพสระำธนผรพษัทฯ ต้ธนมฟใยณสมผัตพตามำ้ธกาหนดำธน สานักนาน ก.ล.ต. ดันต่ธโฝนฟ้
1. ถมธหย้นโม่เกพนร้ธฬละหนภ่นำธนปานทนหย้นทฟ่มฟสพทธพธธกเสฟฬนทัน้ หมดำธนผรพษัทฯ ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัท
ร่ทม หรมธนพตพผยใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้น ทัน้ นฟ้ ญห้นัผรทมการถมธหย้นำธนฯร ้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนำธนกรรมการธพสระราฬนัน้ ๆ ด้ทฬ
2. โม่เฝ็นหรมธเใฬเฝ็นกรรมการทฟ่มฟส่ทนร่ทมผรพหารนาน ลรกป้าน อนักนาน ทฟ่ฝรภกษาทฟ่โด้เนพนเดมธนฝระปา หรมธฯร ้มฟ
ธานาปใทผใยมำธนผรพษัทฯ ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม ผรพษัทฬ่ธฬลาดัผเดฟฬทกัน หรมธนพตพผยใใลทฟ่ธาปมฟใทาม
ำัดแฬ้น เท้นแต่ปะโด้อ้นปากการมฟลักษณะดันกล่าทมาแล้ทโม่น้ธฬกท่าสธนฝฟ ก่ธนทันทฟ่ฬม่นใาำธธนยญาตต่ธสานักนาน
ก.ล.ต.
3. โม่เฝ็นผย ใใลทฟ่มฟใทามสัมอันธ์ทานสาฬฌลหพต หรมธฌดฬการปดทะเผฟฬนตามกฎหมาฬ ญนลักษณะทฟ่เฝ็น ผพดา
มารดา ใร่สมรส อฟ่น้ธน และผย ตร รทมทัน้ ใร่สมรสำธนผย ตร ำธนฯร ้ผรพหาร ฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ ฯร ้มฟธานาปใทผใยม หรมธ
ผย ใใลทฟ่ปะโด้รัผการเสนธญห้เฝ็นฯร ้ผรพหารหรมธฯร ้มฟธานาปใทผใยมำธนผรพษัทฯ หรมธผรพษัทฬ่ธฬ
4. โม่มฟหรมธเใฬมฟใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปกัผผรพษัท ฯ ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพผยใใลทฟ่ธาปมฟ
ใทามำัดแฬ้น ญนลักษณะทฟ่ธาปเฝ็นการำัดำทานการญช้ ทพปารณญาณธฬ่านธพสระำธนตน รทมทัน้ โม่เฝ็นหรมธเใฬเฝ็นฯร ้ถมธ
หย้นราฬญหญ่ กรรมการซภ่ นโม่ญช่ กรรมการธพสระ หรมธฯร ้ผรพหารำธนฯร ้ทฟ่มฟใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปกัผผรพษัทฯ

ผรพษัทญหญ่

ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพผยใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้น เท้นแต่ปะโด้อ้นปากการมฟลักษณะดันกล่าทมาแล้ทโม่น้ธฬ
กท่าสธนฝฟ ก่ธนทันทฟ่ฬม่นใาำธธนยญาตต่ธสานักนาน ก.ล.ต.
ใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปตามทรรใหนภ่น รทมถภนการทาราฬการทานการใ้าทฟ่กระทาเฝ็นฝกตพเอม่ธฝระกธผกพปการ
การเช่ าหรมธญห้เช่ าธสันหารพมทรัอฬ์ ราฬการเกฟ่ฬทกัผสพน ทรัอฬ์หรมธผรพการ หรมธการญห้หรมธรัผ ใทามช่ ทฬเหลมธทาน
การเนพน ด้ทฬการรัผหรมธญห้กร้ฬมม ใา้ ฝระกัน การญห้สพนทรัอฬ์เฝ็นหลักฝระกันหนฟส้ พน รทมถภนอฤตพการณ์ธม่นทานธนเดฟฬทกัน
ซภ่ นเฝ็นฯลญห้ฯร้ำธธนยญาตหรมธใร่สัญญามฟภาระหนฟ้ท่ฟต้ธนชําระต่ธธฟกะ่ าฬหนภ่น ตัน้ แต่ร้ธฬละสามำธนสพนทรัอฬ์ท่ฟมฟตัทตน
สยทธพำธนฯร ้ำธธนยญาตหรมธตัน้ แต่ฬ่สฟ พผล้านผาทำภ้นโฝ แล้ทแต่ปานทนญดปะตา่ กท่า ทัน้ นฟ้ การใานทณภาระหนฟด้ ันกล่าทญห้
เฝ็นโฝตามทพธฟการใานทณมร ลใ่าำธนราฬการทฟ่เกฟ่ฬทฌฬนกันตามฝระกาถใณะกรรมการกากัผตลาดทยนท่าด้ทฬหลักเกณฑ์
ญนการทาราฬการทฟ่เกฟ่ฬทฌฬนกันฌดฬธนยฌลม แต่ญนการอพปารณาภาระหนฟด้ ันกล่าท ญห้นัผรทมภาระหนฟท้ ่เฟ กพดำภน้ ญนระหท่านหนภ่น
ฝฟ ก่ธนทันทฟ่มฟใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปกัผผย ใใลเดฟฬทกัน
5. โม่เฝ็นหรมธเใฬเฝ็นฯร ้สธผผัญชฟำธนผรพษัทฯ ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพผยใใลทฟ่ธาปมฟใทาม
ำัดแฬ้น และโม่เฝ็นฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ กรรมการซภ่นโม่ญช่ กรรมการธพสระ ฯร ้ผรพหาร หรมธหย้นส่ทนฯร ้ปัดการำธนสานักนานสธผ
ผัญชฟ ซภ่ นมฟฯร้สธผผัญชฟ ำธนผรพษัทฯ ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพผยใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นสันกัดธฬร ่
เท้นแต่ปะโด้อ้นปากการมฟลักษณะดันกล่าทมาแล้ทโม่น้ธฬกท่าสธนฝฟ ก่ธนทันทฟ่ฬม่นใาำธธนยญาตต่ธสานักนาน ก.ล.ต.
6. โม่เฝ็นหรมธเใฬเฝ็นฯร ้ญห้ผรพการทานทพชาชฟ อญดๆ ซภ่ นรทมถภนการญห้ผรพการเฝ็นทฟ่ฝรภกษากฎหมาฬหรมธทฟ่ฝรภกษา
ทานการเนพน ซภ่ นโด้รัผใ่าผรพการเกพนกท่าสธนล้านผาทต่ธฝฟ ปาก ผรพษัทฯ ผรพษัทญหญ่ ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธนพตพ
ผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้น ทัน้ นฟ้ ญนกรณฟท่ฟฯร้ญห้ผรพการทานทพชาชฟ อเฝ็นนพตพผยใใล ญห้รทมถภนการเฝ็นฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่
กรรมการซภ่ นโม่ญช่ กรรมการธพสระ ฯร ้ผรพหาร หรมธหย้นส่ทน ฯร ้ปัดการ ำธนฯร ้ญห้ผรพการทานทพชาชฟอนัน้ ด้ทฬ เท้นแต่ปะโด้อ้น
ปากการมฟลักษณะดันกล่าทมาแล้ทโม่น้ธฬกท่าสธนฝฟ ก่ธนทันทฟ่ฬม่นใาำธธนยญาตต่ธสานักนาน ก.ล.ต.
7. โม่เฝ็นกรรมการทฟ่โด้รัผการแต่นตัน้ ำภ้นเอม่ธเฝ็นตัทแทนำธนกรรมการำธนผรพษัทฯ ฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ หรมธฯร ้ถมธ
หย้นซภ่นเฝ็นฯร ้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผฯร ้ถมธหย้นราฬญหญ่ำธนผรพษัทฯ
8. โม่มฟลักษณะธม่นญดทฟ่ทาญห้โม่สามารถญห้ใทามเหฎนธฬ่านเฝ็นธพสระเกฟ่ฬทกัผการดาเนพนนานำธนผรพษัทฯ ทัน้ นฟ้ ญน
รธผระฬะเทลาผัญชฟ 2558 กรรมการธพสระำธนผรพษัท ฯ มฟใยณสมผัตพตามำ้ธกาหนดำธนสานักนาน ก.ล.ต. ฌดฬโม่มฟ
ใทามสัมอันธ์ทานธย รกพปหรมธการญห้ผรพการทานทพชาชฟอญดๆ กัผผรพษัทฯ

ใณะกรรมการอพปารณาใ่าตธผแทน
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 3 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล
1. นาฬชัชทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์

ตาแหน่น
ฝระธานใณะกรรมการ

2. อล.ต.ท. ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ

กรรมการ

3. นาฬทราห์ สยปรพตกยล

กรรมการ

ฌดฬมฟ นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์ เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการอพปารณาใ่าตธผแทน

ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการอพปารณาใ่าตธผแทน
1. กาหนดนฌฬผาฬำธนผรพษัทฯ เกฟ่ฬทกัผการกาหนดใ่าป้านหรมธใ่าตธผแทน รทมทัน้ ฯลฝระฌฬชน์ธม่นๆ ทฟ่ผรพษัทฯ
ญห้กัผกรรมการและฯร ้ผรพหารระดัผสรน เอม่ธเสนธต่ธใณะกรรมการผรพษัทฯ
2. กาหนดทพธฟการป่าฬใ่าป้านหรมธใ่าตธผแทนทฟ่เฝ็นธรรมและมฟใทามชัดเปน
3. อพปารณานผฝระมาณการำภน้ ใ่าป้าน การเฝลฟ่ฬนแฝลนใ่าป้านและฯลตธผแทน เนพนฌผนัสฝระปาฝฟ ำธนกรรมการ
และฯร ้ผรพหารระดัผสรนเอม่ธเสนธต่ธใณะกรรมการผรพษัทฯ

ใณะกรรมการผรพหาร
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2558 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 3 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล
1. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

ตาแหน่น
ฝระธานใณะกรรมการ

2. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์

กรรมการ

3. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ

กรรมการ

ฌดฬมฟ นานปารฟรัตน์ เฮม่ ธนฮร สกยล เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการผรพหาร
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการผรพหาร
1. อพปารณากาหนดนฌฬผาฬทานธย รกพป เฝ้ าหมาฬ แฯนการดาเนพนนาน กลฬย ทธ์ทานธย รกพป และนผฝระมาณฝระปาฝฟ
ำธนผรพษัทฯ เอม่ธเสนธญห้ใณะกรรมการผรพษัทฯ อพปารณาธนยมัตพ
2. ใทผใยมดรแลการดาเนพนธย รกพปำธนผรพษัท ฯ ญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬทานธย รกพป เฝ้ าหมาฬ แฯนการดาเนพนนาน
กลฬย ทธ์ทานธย รกพป และนผฝระมาณทฟ่โด้รัผธนยมัตพปากใณะกรรมการผรพษัทฯ
3. อพปารณาธนยมัตพการญช้ ป่าฬเนพนเอม่ธการดาเนพนนานต่านๆ ญนส่ทนทฟ่เกพนทนเนพนธนยมัตพำธนฯร ้ผรพหารทฟ่มฟธานาป
ธนยมัตพ ทัน้ นฟเ้ ฝ็นโฝตามระเผฟฬผธานาปธนยมัตพำธนผรพษัทฯ หรมธตามนผฝระมาณราฬป่าฬฝระปาฝฟ ทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ
โด้มฟมตพธนยมัตพโท้แล้ท
4. อพปารณาเธกสารต่านๆ เอม่ธนาเสนธำธธนยมัตพการเฝ็นฯร ้ปัดปาหน่าฬและรัผฝระกันการปัดปาหน่าฬหลักทรัอฬ์
และธย รกรรมทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผธย รกพปทาณพชธนกพป
5. แต่ น ตั ้น หรม ธ มธผหมาฬญห้ ผย ใใลญดผย ใใลหนภ่ น หรม ธ หลาฬในกระท าการธฬ่ า นหนภ่ น ธฬ่ า นญดแทนใณะ
กรรมการผรพหารตามทฟ่เหฎนสมใทรโด้ และใณะกรรมการผรพหารสามารถฬกเลพก เฝลฟ่ฬนแฝลน หรมธแก้โำธานาปนัน้ ๆโด้
6. ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ธม่นญดตามทฟ่โด้รัผมธผหมาฬปากใณะกรรมการผรพษัทฯ
ทัน้ นฟ้ การมธผหมาฬธานาปหน้าทฟ่และใทามรัผฯพดชธผำธนใณะกรรมการผรพหารนัน้ ปะต้ธนโม่มฟลักษณะเฝ็นการ
มธผธานาปหรมธมธผธานาปช่ ทนทฟ่ทาญห้ใณะกรรมการผรพหาร หรมธฯร ้รัผมธผธานาปปากใณะกรรมการผรพหาร สามารถ
ธนยมัตพราฬการทฟ่ตนหรมธผย ใใลทฟ่ธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ (ตามทฟ่นพฬามโท้ญนฝระกาถใณะกรรมการกากัผ
หลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์) มฟส่ทนโด้เสฟฬ หรมธธาปมฟใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ธม่นญดกัผผรพษัทฯ หรมธผรพษัทฬ่ธฬ
ฬกเท้นแต่เฝ็นการธนยมัตพราฬการทฟ่เฝ็นโฝตามฝกตพธยรกพปทฟ่มฟการกาหนดำธผเำตทฟ่ชดั เปน

ใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬน
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 7 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล
1. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

ตาแหน่น
ฝระธานกรรมการ

2. นานอรอรพน้ สยำสันตพสทย รรณ

กรรมการ

3. นานทพมล หล่ธทพปพตร

กรรมการ

4. นานสาทกนกทรรณ อฤกษธัมมฌกทพท

กรรมการ

5. นาฬธัใใฬย ต ผย ญธพนทร์

กรรมการ

6. นานปารฟรัตน์ เฮม่ ธนฮร สกยล

กรรมการ

7. กรรมการผรพหาระ่ าฬใ้าหลักทรัอฬ์*

กรรมการ

* กรรมการผรพหาร ะ่ าฬใ้าหลักทรัอฬ์ ปะมฟการใัดเลมธกทยกโตรมาสเมม่ธใรผทาระ
ฌดฬมฟ นานสาทสกยลกานต์ ฌธษฐพเทช เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬน
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬน
1. อพปารณากาหนดนฌฬผาฬการผรพหารใทามเสฟ่ฬนญนการทาธย รกรรมผรพษัทฯ ญห้ใรธผใลยมทัน้ ใทามเสฟ่ฬนด้าน
เใรดพต ใทามเสฟ่ฬนด้านการตลาด และใทามเสฟ่ฬนด้านฝฏพผัตพการ
2. อพปารณาธนยมัตพและญห้ใทามเหฎนชธผฝระเดฎนทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผการผรพหารใทามเสฟ่ฬนำธนผรพษัทฯ รทมทัน้ ตพดตาม
ญห้ธฬร ่ภาฬญต้ำธผเำตทฟ่ผรพษัทฯ กาหนด
3. อพปารณาแนททานการแก้โำฝั ญหาใทามเสฟ่ฬนปากการดาเนพนธย รกรรมซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้าเอม่ธ
ตนเธนตามทฟ่ะ่าฬนานผรพหารใทามเสฟ่ฬนนาเสนธ
4. อพปารณาธนยมัตพทนเนพนซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ การทผททนทนเนพน และตพดตามดรแลใทามเสฟ่ฬนด้านเใรดพตำธนลรกใ้า
5. อพปารณาแก้โำฝั ญหาต่านๆ เกฟ่ฬทกัผการฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์ และการฝระกธผธย รกพปสัญญาซม้ธำาฬ
ล่ทนหน้า
6. อพปารณากาหนดราฬชม่ธหลักทรัอฬ์ท่ธฟ นยมัตพญห้ซม้ธำาฬโด้ญนผัญชฟฝระเภท Credit Balance รทมทัน้ หลักทรัอฬ์ท่ฟ
เำ้าำ่าฬมฟใทามเสฟ่ฬนสรนและมฟเนม่ธนโำเอพม่ เตพมทฟ่ฝฏพผัตพก่ธนส่นใาสัน่ ซม้ธำาฬ
7. อพปารณาใทามเสฟฬหาฬทฟ่เกพดปากราฬการซม้ธำาฬฯพดอลาด ราฬการลรกหนฟม้ ฟฝัญหา
8. อพปารณาราฬการและการราฬนานธย รกรรมทฟ่เำ้าำ่าฬต้ธนสนสัฬ
9. เรม่ธนธม่นๆ ตามทฟ่ใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬนเหฎนใทร และ*หรมธ ตามทฟ่โด้รัผมธผหมาฬปากใณะกรรมการ
ผรพษัทฯ

ใณะกรรมการปัดการ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 19 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล
1. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

ตาแหน่น
ฝระธานกรรมการ

2. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ

กรรมการ

3. นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬย ธฬา

กรรมการ

4. นาฬาัตรชัฬ ชย่ มถพรพ

กรรมการ

5. นาฬชัฬอร ธรรมอฟร

กรรมการ

6. นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร์

กรรมการ

7. นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล

กรรมการ

8. นานสาทรทฟทรรณ ชัฬกพป

กรรมการ

9. นาฬอรเทอ ทัฒนกฟสยนทร

กรรมการ

10. นานสาทกยลใัในานใ อรสถพตอนษ์

กรรมการ

11. นานทพโล อนถ์ฝรฟชา

กรรมการ

12. นาฬสมฬถ กพตตพสยำเปรพญ

กรรมการ

13. นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์

กรรมการ

14. นาฬสยอัตร์ ธภพรตพมัฬ

กรรมการ

15. นาฬฝั ณณทัต สมพทธพถกั ดา

กรรมการ

16. นานนยสรา รย ่นเปรพญ

กรรมการ

17. นานทพมล หล่ธทพปพตร

กรรมการ

18. นานดทนสมร ลาภเลพถสยำ

กรรมการ

19. นานสาทปพตรในภน แสนชฟทนษ์

กรรมการ

ฌดฬมฟ นานสาทอันธย ภรณ์ มหันสา เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการปัดการ
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการปัดการ
1. อพปารณากาหนดนฌฬผาฬทานด้านธย รกพปหลักทรัอฬ์ และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า เฝ้ าหมาฬและแฯนดาเนพนนาน
ด้านการตลาด กลฬย ทธ์ทานการตลาด เอม่ธเสนธใณะกรรมการผรพษัทฯ เอม่ธอพปารณาธนยมัตพ
2. ใทผใยมดรแลการดาเนพนธย รกพปทานด้านการตลาดหลักทรัอฬ์ และสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า ญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬ
ทานธย รกพป เฝ้ าหมาฬ แฯนการดาเนพนนาน กลฬย ทธ์ทานธย รกพป และนผฝระมาณทฟ่โด้รัผธนยมัตพปากใณะกรรมการผรพษัทฯ
3. ใทผใยมดรแลฯร ้แนะนาการลนทยน ญห้ฝฏพผัตพญนเรม่ธนดันนฟ้
3.1 การดาเนพนนานตามแฯนการตลาดทฟ่โด้นาเสนธใณะกรรมการผรพษัทฯ โท้
3.2 ฝฏพผัตพตามระเผฟฬผผรพษัทฯ ธฬ่านเใร่นใรัด

3.3

การอพปารณาฝระเดฎนปากการตรทปสธผำธนสานักนาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัอฬ์ ฯ ผรพษัท ตลาด

สัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า (ฝระเทถโทฬ) ปากัด (มหาชน) และหน่ทฬนานทานการทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน เอม่ธหามาตรการฝ้ ธนกันและ
ฝรัผฝรย นการฝฏพผัตพนานญห้ถรกต้ธน
4. เสนธแนททานญนการฝรัผฝรย นระผผการฝฏพผัตพนานญห้สธดใล้ธนกัผนฌฬผาฬทานด้านการตลาด

เสนธการ

ฝรัผ ฝรย น อัฒนาผรพการและฯลพ ตภั ณฑ์ำ ธนผรพษัท ฯ เอม่ ธญห้ ทันต่ ธการแำ่นำั นญนธย ตสาหกรรมเรม่ ธนธม่นๆ ตามทฟ่โ ด้รัผ
มธผหมาฬปากกรรมการผรพหารหรมธกรรมการผรพษัทฯ

ใณะกรรมการอพปารณาการลนทยน
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 5 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล
1. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

ตาแหน่น
ฝระธานกรรมการ

2. นานอรอรพน้ สยำสันตพสทย รรณ

กรรมการ

3. นานทพมล หล่ธทพปพตร

กรรมการ

4. นานปารฟรัตน์ เฮม่ ธนฮร สกยล

กรรมการ

5. นานสาทกนกอร ำาสธานใ์

กรรมการ

ฌดฬมฟ นานสาทกนกอร ำาสธานใ์ เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการอพปารณาการลนทยน
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการอพปารณาการลนทยน
1. กาหนดกลฬย ทธ์หรมธนฌฬผาฬการลนทยนำธนผรพษัทฯ ทัน้ ฝระเภทระฬะสัน้ และระฬะฬาท
2. การกระปาฬใทามเสฟ่ฬนญนการลนทยนำธนผรพษัทฯ ตามสัดส่ทนการลนทยนทฟ่เหมาะสม
3. การปากัดปานทนฯลำาดทยนทฟ่ธาปเกพดำภน้
4. การราฬนานสถานะการลนทยนำธนผรพษัท ฯ ญห้แก่ใณะกรรมการผรพษัทฯ

เอม่ธญห้สามารถตพดตามการลนทยน

ำธนผรพษัทฯ โด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ
5. ธนยมัตพญห้ดาเนพนการญดๆ เกฟ่ฬทกัผการลนทยนทฟ่โม่เฝ็นโฝตามทฟ่กล่าทำ้านต้น ฬกเท้น การกาหนดทนเนพนการถมธ
ใรธนหลักทรัอฬ์และฯลำาดทยนสะสมทฟ่รัผโด้
6. ผรพหารปัดการเนพนสดำธนผรพษัทฯ และลรกใ้าเอม่ธญห้เกพดฝระฌฬชน์สรนสยดฌดฬธฬร ่ภาฬญต้ฝระกาถำธนทานการและ
นฌฬผาฬำธนผรพษัทฯ ทฟ่กาหนดญนเรม่ธนดันกล่าท
7. อพปารณาธนยมัตพและญห้ใทามเหฎนชธผนฌฬผาฬ กลฬย ทธ์ เฝ้ าหมาฬ และแฯนนานฝระปาฝฟ ำธนธย รกรรม DW ทฟ่
เสนธฌดฬะ่ าฬใ้าตราสารธนยอันธ์และอัฒนาฯลพตภัณฑ์
8. ใทผใยมดรแลการดาเนพนนานำธนะ่ าฬนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผธย รกรรม DW

ญห้สธดใล้ธนกัผนฌฬผาฬ กลฬย ทธ์

เฝ้ าหมาฬ และแฯนการดาเนพนนาน รทมถภนอพปารณาฯลการดาเนพนนานทฟ่เกพดำภน้
9. อพปารณาญห้ใทามเหฎนและธนยมัตพราฬละเธฟฬดและำ้ธมร ลปาเอาะำธน DW ทฟ่ปะธธกเสนธำาฬ
10. ฝฏพผัตพตามหน้าทฟ่และใทามรัผฯพดชธผญดๆทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผธย รกรรม DW
11. แต่นตัน้ มธผหมาฬ หรมธถธดถธน*เฝลฟ่ฬนแฝลน ญห้ผยใใลญดผย ใใลหนภ่นหรมธหลาฬในกระทาการธฬ่านหนภ่น
ธฬ่านญดแทนใณะกรรมการำธนผรพษัทฯ ตามทฟ่เหฎนสมใทรโด้

ใณะกรรมการอพปารณาใทามเสฟฬหาฬ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 4 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล
1. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

ตาแหน่น
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
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการอพปารณาใทามเสฟฬหาฬ
ผรพ ษั ท ฯ โด้ก าหนดธ านาป หน้ า ทฟ่ และใทามรั ผ ฯพ ด ชธผ ำธนใณะกรรมการอพ ปารณาใทาม
เสฟฬหาฬ โด้แก่ การอพปารณาใทามเสฟฬหาฬญนกรณฟต่าน ๆ ทฟ่เกพดำภน้ กัผผรพษัทฯ เอม่ธญห้หน่ทฬนานทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนถมธฝฏพผัตพ

ใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้าและอพปารณาใทามฯพด
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 5 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล

ตาแหน่น

1. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

ฝระธานกรรมการ

2. นานทพมล หล่ธทพปพตร

กรรมการ

3. นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์

กรรมการ

4. นานสาทปพตรในภน แสนชฟทนษ์

กรรมการ

5. กรรมการผรพหาระ่ าฬใ้าหลักทรัอฬ์*

กรรมการ

* กรรมการผรพหาร ะ่ าฬใ้าหลักทรัอฬ์ ปะเฝลฟ่ฬนแฝลนโฝตามฝระเดฎนำ้ธร้ธนเรฟฬนหรมธใทามฯพดทฟ่อพปารณา
ฌดฬมฟ นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์ เฝ็นรักษาการเลำานยการใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้า
และอพปารณาใทามฯพด แทนนานสาทนทรัตน์ สันตพกรล ซภ่ นลาธธกปากการเฝ็นอนักนาน ฌดฬมฟฯลทันทฟ่ 16 อฤถปพกาฬน
2559
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการอพปารณาำ้ธร้ธนเรฟฬนำธนลรกใ้าและอพปารณาใทามฯพด
ผรพ ษัท ฯ กาหนดญห้ ะ่ าฬก ากัผ ดรแ ลการฝฏพ ผัตพ นานหรม ธะ่ าฬตรทปสธผภาฬญน ด าเนพน การรทผรทมเธกสาร
หลักฐาน และำ้ธเทฎปปรพน ตลธดปนหาำ้ธฬย ตพเกฟ่ฬทกัผำ้ธร้ธนเรฟฬนญนเผมธ้ นต้นก่ธนทฟ่ปะนาเสนธญห้ใณะกรรมการอพปารณา
ใทามเสฟฬหาฬเอม่ธอพปารณาดาเนพนการ และอพปารณาใทามฯพดญนกรณฟต่านๆ ทฟ่เกพดำภน้ กัผผรพษัทฯ

ใณะกรรมการด้านใทามมัน่ ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 3 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล
1. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ

ตาแหน่น
ฝระธานใณะกรรมการ

2. นานทพมล หล่ธทพปพตร

กรรมการ

3. นานสาทนนนทล นามธรรมนพตฬ์

กรรมการ

ฌดฬมฟ นานดทนสมร ลาภเลพถสยำ เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการด้านใทามมัน่ ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการด้านใทามมัน่ ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ
1. กลัน่ กรธน ปัดทา และนาเสนธญห้ใณะกรรมการผรพษัทฯ อพปารณาธนยมัตพนฌฬผาฬและำัน้ ตธนการฝฏพผัตพนาน
เกฟ่ฬทกัผการใทผใยมการฝฏพผัตพนานและรักษาใทามฝลธดภัฬด้านเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถำธนผรพษัทฯ และปัดการญห้มฟการ
สม่ธสารญห้ฯร้ผรพหารและอนักนานทยกระดัผชัน้ รัผทราผ ฬธมรัผ และฝฏพผัตพ
2. สธผทานและฝรัผฝรย นเนมธ้ หาำธนนฌฬผาฬตามระฬะเทลาทฟ่เหมาะสม สธดใล้ธนกัผการเฝลฟ่ฬนแฝลนและแนทฌน้ม
ำธนใทามเสฟ่ฬนทฟ่ธาปส่นฯลกระทผต่ธใทามมัน่ ในฝลธดภัฬด้านสารสนเทถำธนผรพษัทฯ

ใณะกรรมการด้านการปัดซม ้ธำธนผรพษัทฯ
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬกรรมการปานทน 6 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล
1. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ

ตาแหน่น
ฝระธานใณะกรรมการ

2. นานทพมล หล่ธทพปพตร

กรรมการ

3. นานสาทสยอัตรา อัฒนกพปการย ณ

กรรมการ

4. นานทฤณภัส ดารนฬพน่ สยภาอ

กรรมการ

5. นานสาทแก้ทญป ฝั ณฑทนันท์

กรรมการ

6. นานดทนสมร ลาภเลพถสยำ

กรรมการ
ฌดฬมฟ นานสาทสยอัตรา อัฒนกพปการย ณ เฝ็นเลำานยการใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธนผรพษัทฯ
ธานาปหน้าทฟ่ำธนใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธนผรพษัทฯ
กาหนดหลักเกณฑ์และธนยมัตพ แนททาน ำัน้ ตธนญนการปั ดซม้ธ เช่ าซม้ธ และตรทปรั ผทรัอฬ์ สพนำธนผรพษัท ฯ เช่ น
เฮธร์นพเปธร์ ธย ฝกรณ์สานักนาน รถฬนต์ ธย ฝกรณ์*ระผผใธมอพทเตธร์ และใ่าญช้ ป่าฬลนทยนธม่นๆ รทมถภนการฝระกันภัฬ
ทรัอฬ์สพนำธนผรพษัทฯ เอม่ธญห้เฝ็นโฝตามระผผการใทผใยมภาฬญนทฟ่ดฟ ดันนฟ้
1. กาหนดธานาปธนยมัตพทนเนพน ตามฝระเภททรัอฬ์สพนญนแต่ละระดัผเอม่ธเสนธใณะกรรมการผรพษัทฯ
2. ใทผใยมญห้ะ่าฬทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนฝฏพผัตพตามแนททานและำัน้ ตธนำธนผรพษัทฯ ธฬ่านเใร่นใรัด
3. อพป ารณาำ้ธ เสนธญนการใั ด เลม ธ กฯร ้ ปั ดป าหน่า ฬและฯร ้ำ าฬสพ น ใ้า หรม ธผรพ การต่า นๆธฬ่ า นเหมาะสมและเฝ็ น
ฝระฌฬชน์สรนสยดต่ธผรพษัทฯ

ใณะฯร ้ผรพหาร
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2558 ฝระกธผด้ทฬฯร ้ผรพหาร ปานทน 18 ท่าน ดันนฟ้
ชม่ธ-นามสกยล

ตาแหน่น

1. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารและกรรมการฯร ้ธานทฬการ

2. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์

กรรมการฯร ้ธานทฬการ

3. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ

กรรมการฯร ้ธานทฬการ

4. นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬย ธฬา

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 1

5. นาฬาัตรชัฬ ชย่ มถพรพ

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 2

6. นาฬชัฬอร ธรรมอฟร

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 3

7. นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร์

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 4

8. นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 5

9. นานทพโล อนถ์ฝรฟชา

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 7

10. นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 8

11. นาฬสยอัตร์ ธภพรตพภัฬ

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 9

12. นาฬฝั ณณทัต สมพทธพถกั ดา

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 10

13. นานนยสรา รย ่นเปรพญ

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 12

14. นาฬรพชาร์ดเธฎดมธนด์ มาร์ใาเรฟฬน

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ – สถาผันต่านฝระเทถ

15. นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารักษ์

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกรรมธพเลฎกทรธนพกส์

16. นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา

กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกรรมธพเลฎกทรธนพกส์

17. นานทพมล หล่ธทพปพตร

ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ฝฎพผัตพการ

18. นานปารฟรัตน์ เฮม่ ธนฮร สกยล

ฝระธานเป้าหน้าทฟ่การเนพน

ทัน้ นฟ้ ฝระทัตพฬ่ธำธนนาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์

และนานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ

ฝรากฏภาฬญต้หัทำ้ธใณะกรรมการ ส่ทนฝระทัตพฬ่ธำธนฯร ้ผรพหารธฟก 15 ท่าน ฝรากฏดันนฟ้
1. นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬย ธฬา
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
ฝระสผการณ์ทานาน
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559







กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 1 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
48 ฝฟ
ฝรพญญาฌท การเนพน University of La Verne, USA
รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป. หลักทรัอฬ์ โซรัส
205,185 หย้น

2. นาฬาัตรชัฬ ชย่ มถพรพ
ตาแหน่น

 กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 2 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 56 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาตรฟ การตลาด มหาทพทฬาลัฬกรย นเทอ

ฝระสผการณ์ทานาน

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป.หลักทรัอฬ์ โซรัส

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 25,029 หย้น

3. นาฬชัฬอร ธรรมอฟร
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

ฝระสผการณ์ทานาน
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559











กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 3 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
56 ฝฟ
ฝรพญญาฌท - Executive MBA Sasin ปย ัาลนกรณ์มหาทพทฬาลัฬ
ฝระกาถนฟฬผัตร ฝรธ.2555 ทพทฬาลัฬฝ้ ธนกันราชธาณาปักร
ฝระกาถนฟฬผัตร ฝถส.4 สถาผันอระฝกเกล้า
ฝระกาถนฟฬผัตร ทตท.19 สถาผันทพทฬาการตลาดทยน
ฝระกาถนฟฬผัตร ฝธส.3 กรมส่นเสรพมใยณภาอสพน่ แทดล้ธม
กรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่ า
โม่มฟ

4. นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร์
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม
ฝระสผการณ์ทานาน
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 4 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 59 ฝฟ
 ฝรพญญาฌท - Management and Human Relation Abilene Christian
University, Texas, USA
 กรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่ า
 โม่มฟ

5. นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล
ตาแหน่น

 กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 5 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ
โซรัส

ธาฬย

 53 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาฌท - MBA (Finance)

ฝระสผการณ์ทานาน

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

มหาทพทฬาลัฬเกษตรถาสตร์

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่ า
สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 โม่มฟ

6. นานทพโล อนถ์ฝรฟชา
ตาแหน่น

 กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 7 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 62 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาตรฟ - เถรษฐถาสตร์ผัณฑพต มหาทพทฬาลัฬธรรมถาสตร์
 ฝระกาถนฟฬผัตร DCP รย ่นทฟ่ 100*2008 สมาใมส่นเสรพมสถาผันกรรมการ
ผรพษัทโทฬ

ฝระสผการณ์ทานาน

 กรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ
 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 60,949 หย้น

7. นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์
ตาแหน่น

 กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 8 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 45 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาฌท MBA (International Business) The George Washington
University, Washington D.C, USA.
 ฝระกาถนฟฬผัตร EDP รย ่นทฟ่ 8*2554 สมาใมผรพษัทปดทะเผฟฬนโทฬ

ฝระสผการณ์ทานาน

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป. ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด
 Executive Vice President Retail Sales Department ผล. ฮาร์ธฟสท์ ปากัด
 Asset Manager, Special Asset Management ผน. ทพสฌก้ ปากัด (มหาชน)

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 โม่มฟ

8. นาฬสยอตั ร์ ธภพรตพมฬั
ตาแหน่น

 กรรมการผรพหาระ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 9 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 53 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาตรฟ - ผัญชฟ มหาทพทฬาลัฬกรย นเทอ

ฝระสผการณ์ทานาน

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 ฯร ้ธานทฬการธาทย ฌส ผป.หลักทรัอฬ์ นใรหลทนโทฬ

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 โม่มฟ

9. นาฬฝั ณณทัต สมพทธพถกั ดา
ตาแหน่น
ธาฬย
ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 กรรมการผรพหาระ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 10 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 52 ฝฟ
 ฝรพญญาฌท-การปัดการภาใรัฐและภาใเธกชนมหาผัณฑพต
สถาผันผัณฑพตอัฒนผรพหารถาสตร์

ฝระสผการณ์ทานาน

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป.หลักทรัอฬ์ฮพนันเซฟฬโซรัส
 ฯร ้ช่ทฬกรรมการฯร ้ปัดการ ผป. หลักทรัอฬ์ฌกลเผลฎก
 ฯร ้ธานทฬการธาทย ฌส (ะ่ าฬหลักทรัอฬ์) ผมป.หลักทรัอฬ์เใปฟโธ

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ

10. นานนยสรา รย ่นเปรพญ
ตาแหน่น

 กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ 12 ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 50 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาฌท - Master of Business Administration มหาทพทฬาลัฬสฬาม

ฝระสผการณ์ทานาน

 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส
 ฯร ้ช่ทฬกรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่ า

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ

11. นาฬรพชาร์ด เธฎดมธนด์ มาร์ใาเรฟฬน
ตาแหน่น

 กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกพปใ้าหลักทรัอฬ์ – สถาผันต่านฝระเทถ
ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 53 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาตรฟ - ถพลฝถาสตรผัณฑพต (ฝระทัตพถาสตร์) มหาทพทฬาลัฬ
ฌใลัมเผฟฬ สหรัฐธเมรพกา

ฝระสผการณ์ทานาน

 กรรมการฯร ้ปัดการ ผป.หลักทรัอฬ์ สพนเธเชฟฬ
 รธนกรรมการผรพหารธาทย ฌส ผมป. ธนชาต

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ

12. นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารักษ์
ตาแหน่น

 กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกรรมธพเลฎกทรธนพกส์ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 49 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาฌท - Business Economics มหาทพทฬาลัฬเกษตรถาสตร์

ฝระสผการณ์ทานาน

 กรรมการฯร ้ปัดการ ผป. GT Wealth Management

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559  โม่มฟ

13. นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา
ตาแหน่น

 กรรมการผรพหาร ะ่ าฬธย รกรรมธพเลฎกทรธนพกส์ ผมป.หลักทรัอฬ์
ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 45 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาตรฟ - ใณะทพทฬาถาสตร์ มหาทพทฬาลัฬอระปธมเกล้า
ธนผย รฟ

ฝระสผการณ์ทานาน

 กรรมการฯร ้ปัดการ ผรพษัทหลักทรัอฬ์ เธธฟซฟ ปากัด (มหาชน)
 ฯร ้ช่ทฬกรรมการฯร ้ปัดการ ผรพษัทหลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส ปากัด
(มหาชน)

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 โม่มฟ

14. นานทพมล หล่ธทพปตพ ร
ตาแหน่น

 ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ฝฏพผัตพการ ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 56 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาฌท - Master of Business Administration
มหาทพทฬาลัฬธรรมถาสตร์
 ฝระกาถนฟฬผัตร ACEP รย ่นทฟ่ 4*2012

ฝระสผการณ์ทานาน

 ฯร ้ธานทฬการธาทย ฌส - Compliance ธนาใาร โทฬอาณพชฬ์ ปากัด
(มหาชน)
 Head of Compliance and Audit ผล.โทฬอาณพชฬ์ ปากัด

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 โม่มฟ

15. นานปารฟรตั น์ เฮม่ ธนฮร สกยล
ตาแหน่น

 ฝระธานเป้าหน้าทฟ่การเนพน ผมป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันเซฟฬ โซรัส

ธาฬย

 47 ฝฟ

ใยณทย ฒพการถภกษาสรนสยด * ฝระทัตพการธผรม

 ฝรพญญาตรฟ - ใณะเถรษฐถาสตร์ มหาทพทฬาลัฬธรรมถาสตร์
 ฝรพญญาฌท - MBA, St. Louis University, USA
 ฝระกาถนฟฬผัตร Chief Financial Officer Certification Program
(CFO) รย ่นทฟ่ 20

ฝระสผการณ์ทานาน

 ทฟ่ฝรภกษา ผล. ฮพ นันซ่ า
 รธนกรรมการฯร ้ปัดการ ผลป. ฮพ นันซ่ า

สัดส่ทนการถมธหย้น ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559

 โม่มฟ

ธานาปหน้าทฟ่ำธนฝระธานเป้าหน้าทฟผ่ รพหาร
1. ผรพหารและใทผใยมการดาเนพนนานำธนผรพษัท ฯ ญห้เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬธย รกพป เฝ้ าหมาฬ แฯนการดาเนพนนาน
กลฬย ทธ์ทานธย รกพปและนผฝระมาณทฟ่โด้รัผธนยมัตพปากใณะกรรมการผรพษัทฯ และ*หรมธ ใณะกรรมการผรพหาร
2. กาหนดระเผฟฬผ ทพธฟฝฏพผัตพนาน ระผผการใทผใยมภาฬญนำธนผรพษัทฯ รทมถภนธธก หรมธฬกเลพกระเผฟฬผ ใาสัน่
ำ้ธผันใัผ ฝระกาถญดๆ เอม่ธญห้การดาเนพนนานำธนผรพษัทฯ เฝ็นโฝตามนฌฬผาฬทฟ่ผรพษัทฯ กาหนด
3. มฟ ธ านาปอพ ป ารณาธนย มั ตพ ก ารญช้ ป่ าฬเนพ น เอม่ ธ การด าเนพ น นานต่ านๆ ตามระเผฟ ฬ ผธ านาปธนย มั ตพ หรม ธ ตาม
นผฝระมาณฝระปาฝฟ ทฟ่ใณะกรรมการผรพษัทฯ โด้มฟมตพธนยมัตพโท้แล้ท
4. มฟธานาปธนยมัตพทนเนพนเฝพ ดผัญชฟซม้ธำาฬหลักทรัอฬ์ญนผัญชฟเนพนสดซภ่นเฝ็นโฝตามระเผฟฬผธานาปธนยมัตพำธนผรพษัทฯ
5. มฟธานาปธนยมัตพซม้ธธย ฝกรณ์ใธมอพทเตธร์และเใรม่ธนญช้ สานักนาน นธกเหนมธทฟ่โด้กาหนดโท้ญนนผฝระมาณฝระปาฝฟ
ญนทนเนพนโม่เกพน 3.0 ล้านผาท ซภ่นเฝ็นโฝตามระเผฟฬผธานาปธนยมัตพำธนผรพษัทฯ
6. มฟธานาปธนยมัตพการก่ธสร้าน หรมธซ่ ธมแซมฝรัผฝรย นธาใารสานักนาน นธกเหนมธทฟ่โด้กาหนดโท้ญนนผฝระมาณ
ฝระปาฝฟ ญนทนเนพนโม่เกพน 1.0 ล้านผาท ซภ่นเฝ็นโฝตามระเผฟฬผธานาปธนยมัตพผรพษัทฯ
7. มฟธานาปญนการผรพหารปัดการ ฌดฬใรธผใลยมราฬละเธฟฬดการใัดเลมธก การท่าป้าน การกาหนดฯลฝระฌฬชน์
ตธผแทน การฌฬกฬ้าฬ การะภ กธผรม และการเลพกป้านอนักนานำธนผรพษัทฯ ตัน้ แต่ระดัผฯร ้ช่ทฬฯร ้ธานทฬการธาทย ฌสลนโฝ
8. มฟธานาปแต่นตัน้ ทนาฬใทามเอม่ธฮ้ ธนร้ธนดาเนพนใดฟหรมธเำ้าสร้ใดฟญดๆ ธันเกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการฝระกธผธย รกพปำธน
ผรพษัทฯ
9. แต่ น ตั ้น หรม ธ มธผหมาฬญห้ ผย ใใลญดผย ใใลหนภ่ น หรม ธ หลาฬในกระท าการธฬ่ า นหนภ่ น ธฬ่ า นญดแทนตนตามทฟ่
เหฎนสมใทรโด้ และสามารถฬกเลพก เฝลฟ่ฬนแฝลน หรมธแก้โำธานาปนัน้ ๆ โด้
10. ฝฏพผัตพหน้าทฟ่ธม่นญดตามทฟ่โด้รัผมธผหมาฬปากใณะกรรมการผรพษัทฯ และ*หรมธ ใณะกรรมการผรพหาร
ทัน้ นฟ้ การมธผหมาฬธานาปหน้าทฟ่และใทามรัผฯพดชธผำธนฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารนัน้ ปะต้ธนโม่มฟลักษณะเฝ็น
การมธผธ านาปทฟ่ ท าญห้ ฝ ระธานเป้ า หน้ า ทฟ่ ผ รพ ห ารสามารถธนย มั ตพ ร าฬการทฟ่ ต นหรม ธ ผย ใใลทฟ่ ธ าปมฟ ใ ทามำั ด แฬ้ น ทาน
ฯลฝระฌฬชน์ (ตามทฟ่นพฬามโท้ญนฝระกาถใณะกรรมการกากัผหลักทรัอฬ์และตลาดหลักทรัอฬ์) มฟส่ทนโด้เสฟฬ หรมธธาปมฟ
ใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ธม่นญดกัผผรพษัท ฯ หรมธผรพษัทฬ่ธฬำธนผรพษัทฯ ฬกเท้นแต่เฝ็นการธนยมัตพราฬการทฟ่เฝ็นโฝ
ตามธย รกพปฝกตพทฟ่มฟการกาหนดำธผเำตทฟ่ชดั เปน
แฯนการสมผทธดตาแหน่นฯร ผ้ รพหาร
ใณะกรรมการผรพษั ท ฯ โด้มฟ แฯนการสม ผทธดตาแหน่ นำธนฯร ้ ผรพ หารสร นสย ด ใมธ ฝระธานเป้ าหน้า ทฟ่ ผรพ หารและ
กรรมการฯร ้ธานทฬการ และฯร ้ผรพหารระดัผรธนลนมา ผย ใใลภาฬนธกหรมธผย ใใลภาฬญนทฟ่มฟใยณสมผัตพเหมาะสมสามารถ
เำ้ารัผการใัดเลมธกญนตาแหน่นนฟโ้ ด้ ฌดฬมฟทัตถยฝระสนใ์เอม่ธญห้เหมาะสมกัผสถานการณ์ำธนผรพษัทฯ ญนช่ ทนเทลาหนภ่นๆ และ
เอม่ธปัดเตรฟฬมผย ใลากรภาฬญนธนใ์กรญห้ฝฏพผัตพหน้าทฟ่แทนกรณฟฯร้ผรพหารสรนสยด และ*หรมธฯร ้ผรพหารระดัผรธนลนมาทฟ่โม่
สามารถฝฏพผัตพหน้าทฟ่โด้ หรมธใรผทาระการดารนตาแหน่น ตลธดปนลดใทามเสฟ่ฬนหรมธฯลกระทผปากการำาดใทาม
ต่ธเนม่ธนญนการผรพหารปัดการผรพษัทฯ ปภนโด้มฟการปัดทาแฯนการสมผทธดนาน ฌดฬมฟแนททานดันนฟ้
1. ตาแหน่นฯร ้ผรพหารทฟ่ต้ธนปัดทาแฯนการสมผทธดนาน
ฯร ้ธานทฬการ กรรมการผรพหารทยกสาฬนาน

ฝระกธผด้ทฬ ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารและกรรมการ

2. ใณะกรรมการผรพษัทฯ ปะอพปารณากาหนดใทามรร้ใทามสามารถและฝระสผการณ์ อร้ธมระดัผทฟ่ต้ธนการ
ำธนแต่ละตาแหน่นนาน
3. ใณะกรรมการผรพษัทฯ ปะอพปารณากาหนดฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้าำ่าฬเหมาะสมทฟ่สามารถสมผทธดนานำธน
แต่ละตาแหน่นนาน
4. ใณะกรรมการผรพษัทฯ ปะฝระเมพนการฝฏพผัตพนานและใทามรร้ใทามสามารถำธนฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้าำ่าฬ
เทฟฬผกัผระดัผใทามสามารถทฟ่ต้ธนการเอม่ธปัดทาแฯนการอัฒนาราฬผย ใใล
5. ใณะกรรมการผรพษัทฯ ธาปมธผหมาฬญห้ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ผรพหารและกรรมการฯร ้ธานทฬการ ทาหน้าทฟ่ดรแล
การธผรมและอัฒนาใทามรร้ใทามสามารถำธนฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้าำ่าฬ
6. ใณะกรรมการผรพษัทฯ ธาปกาหนดญห้มฟการหมย นเทฟฬนหน้าทฟ่ใทามรัผฯพดชธผำธนฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้า
ำ่าฬ รทมทัน้ ญห้ฯร้ผรพหารระดัผรธนกรรมการฯร ้ปัดการ เำ้าร่ทมญนการฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ ด้ทฬ เอม่ธญห้มฟใทาม
เำ้าญป มฟฝระสผการณ์ และใทามอร้ธมญนการผรพหารธนใ์กรฌดฬรทม
7. ใณะกรรมการผรพษัทฯ ธาปร่ทมหารมธฯลการฝฏพผัตพนานและฯลการอัฒนาตามแฯนอัฒนาราฬผย ใใลำธน
ฯร ้ผรพหารทฟ่มฟใยณสมผัตพเำ้าำ่าฬ ญนทฟ่ฝระชย มใณะกรรมการผรพษัทฯ













ผป.ทรร ฬร นเพ ทธร์แซล ใธนเทธร์เปนซ์

ผป. หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์






ผป.ทรรทพชนั่ ส์ กรย ๊ฝ

ผมป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ รธฬัล

นาฬชัชทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์
นาฬทราห์ สยปรพตกยล
นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์
นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์
นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ
นาฬสม อพถาลฌสภณ
อล.ต.ท.ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ
นาฬโอผร ลฬ์ ถพ รพภาณยเสถฟฬร
นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์
นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬย ธฬา
นาฬาัตรชัฬ ชย่ มถพ รพ
นาฬชัฬอร ธรรมอฟร
นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร์

ผป. ลฟสซพ่นโธซฟผฟซฟ (โทฬ)

ชม่ธ-สกยล

ผรพษัททฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน

ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่ า

กพปการทฟ่
ใทผใยม
ร่ทมกัน

ผมป.ฮพ นนั ซ่ า

ผรพษัท
ร่ทม

ผมป. ทรร ใธร์ฝธเรชัน่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ราฬชม่ธผรพษัท

ผรพษัท
ฬ่ธฬ
ผป.หลักทรัอฬ์ ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮ
เธสเธส ธพนเตธร์เนชัน่ แนล

ำ้ธมร ลการดารนตาแหน่นำธนกรรมการ ฯร ผ้ รพหาร และฯร ม้ ฟธานาปใทผใยมำธนผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม หรมธผรพษัททฟ่เกฟฬ่ ทำ้ธน







 หมาฬถภน กรรมการ

ผป.ทรร ฬร นเพ ทธร์แซล ใธนเทธร์เปนซ์

ผป.ทรรทพชนั่ ส์ กรย ๊ฝ

ผมป. ทรร ใธร์ฝธเรชัน่

ผมป.หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ รธฬัล

ผป. ลฟสซพ่นโธซฟผฟซฟ (โทฬ)

ผป.หลักทรัอฬ์ ทฟฝ่ รภกษาการลนทยน เธฮ
เธสเธส ธพนเตธร์เนชัน่ แนล

14. นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล
15. นานทพโล อนถ์ฝรฟชา
16. นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์
17. นาฬสยอัตร์ ธภพรตพมัฬ
18. นาฬฝั ณณทัต สมพทธพถกั ดา
19. นานนยสรา รย ่นเปรพญ
20. นาฬรพชาร์ด เธฎดมธนด์ มาร์ใาเรฟฬน
21. นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารักษ์
22. นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา
23. นานทพมล หล่ธทพปพตร
24. นานปารฟรัตน์ เฮม่ ธนฮร สกยล
หมาฬเหตย :
 หมาฬถภน ฝระธานกรรมการ

ผรพษัททฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน

ผป.หลักทรัอฬ์ ฮพ นันซ่ า

ชม่ธ-สกยล

กพปการทฟ่
ใทผใยม
ร่ทมกัน

ผมป.ฮพ นนั ซ่ า

ผรพษัท
ร่ทม

ผป. หลักทรัอฬ์ เธสผฟโธ โทฬ ธธนโลน์

ราฬชม่ธผรพษัท

ผรพษัท
ฬ่ธฬ

 หมาฬถภนกรรมการธพสระ

ใ่าตธผแทนกรรมการและฯร ้ผรพหาร
ใ่าตธผแทนทฟเ่ ฝ็นตัทเนพน
(1) ใ่าตธผแทนใณะกรรมการผรพษัทฯ และใณะกรรมการตรทปสธผ
หน่ทฬ: ผาท
ฝฟ 2558
ชม่ธ-สกยล

ฝฟ 2559
ผาเหนฎป

เผฟฬ้ ฝระชย ม

ผาเหนฎป

กรรมการฌผนัส

เผฟฬ้ ฝระชย ม

กรรมการฌผนัส

และธมน่ ๆ

และธมน่ ๆ

1. นาฬชัชทาลฬ์ 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. นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์

-

-

-

-

4. นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์

-

-

-

-

5. นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ

-

-

-

-

6. นาฬปมธ้ กัน 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. นาฬโอผร ลฬ์ ถพรพภาณยเสถฟฬร

390,000

800,000

480,000

1,000,000

10. นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์

400,000

800,000

480,000

1,000,000

2,280,000

6,000,000

2,560,000

8,000,000

รทม
หมาฬเหตย:

* แต่นตัน้ นาฬสม อพถาลฌสภณ มฟฯลตัน้ แต่ทันทฟ่ 30 อฤถปพกาฬน 2558 แทนนาฬปม้ธกัน หลฟ่

กรรมการทฟ่ำธลาธธก ซภ่นมฟฯลตัน้ แต่ทันทฟ่ 6 อฤถปพกาฬน 2558
(2) ใ่าตธผแทนำธนฯร ้ผรพหาร
ญนฝฟ 2559 ผรพษัทฯ โด้ป่าฬใ่าตธผแทน ซภ่ นฝระกธผด้ทฬใ่าตธผแทนเนพนเดมธน ฌผนัส และธม่นๆ ญห้กัผฯร ้ผรพหาร
รทมทัน้ สพน้ เฝ็นเนพน 165,174,316 ผาท
(3) ใ่าตธผแทนำธนใณะกรรมการชย ดต่านๆ
ผรพษัทฯ โม่มฟการป่าฬใ่าตธผแทนทฟ่เฝ็นตัทเนพนญห้แก่ใณะกรรมการชย ดฬ่ธฬต่านๆ ซภ่ นฝระกธผด้ทฬ ใณะกรรมการ
อพปาณาใ่าตธผแทน ใณะกรรมการผรพหาร ใณะกรรมการผรพหารใทามเสฟ่ฬน ใณะกรรมการปัดการ ใณะกรรมการ
อพปารณาการลนทยน ใณะกรรมการอพป ารณาใทามเสฟฬ หาฬ ใณะกรรมการอพ ป ารณาำ้ ธร้ ธนเรฟฬ นำธนลรก ใ้าและ
อพปาณาใทามฯพด ใณะกรรมการด้านใทามมัน่ ในฝลธดภัฬเทใฌนฌลฬฟ และใณะกรรมการด้านการปัดซม้ธำธนผรพษัทฯ

ใ่าตธผแทนธม่น
(1) ใ่าตธผแทนใณะกรรมการผรพษัทฯ
-โม่ม-ฟ
(2) ใ่าตธผแทนธม่นำธนฯร ้ผรพหาร
ผรพษัทฯ โด้ปัดญห้มฟกธนทยนสารธนเลฟฬ้ นชฟอ ฌดฬผรพษัทฯ สมทผญนธัตราส่ทนร้ธฬละ 5-7 ำธนเนพนเดมธน ฌดฬญนฝฟ
2559 ผรพษัทฯ โด้ป่าฬสมทผกธนทยนสารธนเลฟฬ้ นชฟอสาหรัผฯร ้ผรพหาร เฝ็นเนพนปานทน 5,314,671 ผาท
ผรพษัทฯ โด้ทาฝระกันภัฬใทามเสฟ่ฬนทฟ่เกพดใทามเสฟฬหาฬปากการผรพหารนานญนฝฟ 2559 เฝ็นเนพนปานทน 580,111 ผาท
การเฝลฟฬ่ นแฝลนการถมธหยน้ ผรพษัทฯ ำธนกรรมการและฯร ผ้ รพหารถมธ ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559
ลาดัผ

ชม่ธ-สกยล

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

นาฬชัชทาลฬ์ เปฟฬรทนนท์
นาฬทราห์ สยปรพตกยล
นาฬช่ ทนชัฬ นะทนถ์
นาฬสมภอ กฟระสยนทรอนษ์
นานอรอรพน้ สยำสันตพสยทรรณ
นาฬสม อพถาลฌสภณ
อล.ต.ท.ทพสนย ฝราสาททธนฌธสถ

8.

นาฬโอผร ลฬ์ ถพ รพภาณยเสถฟฬร

9.

นาฬกพตตพถกั ดพ์ เผญปฤทธพ์

10.

นาฬกัณฑรา ลดาทัลฬ์ ณ ธฬย ธฬา

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นาฬาัตรชัฬ ชย่ มถพ รพ
นาฬชัฬอร ธรรมอฟร
นาฬฌอธร เชม่ธมทราถาสตร์
นาฬสมชาฬ แก้ทเปรพญโอถาล
นานทพโล อนถ์ฝรฟชา
นานสาทกนกนภัส สพทธพทราภรณ์
นาฬสยอัตร์ ธภพรตพมัฬ
นาฬฝั ณณทัต สมพทธพถกั ดา
นานนยสรา รย ่นเปรพญ
นาฬรพชาร์ด เธฎดมธนต์
มาร์ใาเรฟฬน
นาฬทราทย ธ เผญปาอย ทธารักษ์
นาฬฌฆษพต ธรรมธาดา
นานทพมล หล่ธทพปพตร
นานปารฟรัตน์ เฮม่ ธนฮร สกยล

21.
22.
23.
24.

ตาแหน่น
ฝระธานกรรมการ
รธนฝระธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการธพสระ
และฝระธานกรรมกาตรทปสธผ
กรรมการธพสระ
และกรรมการตรทปสธผ
กรรมการธพสระ และกรรมการ
ตรทปสธผ
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
กรรมการผรพหาร
ฝระธานเป้าหน้าทฟ่ฝฏพผัตพการ
ฝระธานเป้าหน้าทฟ่การเนพน

ปานทนหลักทรัอฬ์ทถ่ฟ ธม
หยน้ สามัญ
ณ ทันทฟ่
เอพม่ ำภน้
ณ ทันทฟ่
31 ธ.ใ.2558
(ลดลน)
31 ธ.ใ.2559
3,655,614
3,655,614
-

-

-

-

-

-

205,185

-

205,185

25,029
60,949
-

-

25,029
60,949
-

-

-

-

-

-

-

ราฬชม่ธกลย่มฯร ้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ทฟ่ถมธหย้นสรนสยด 10 ราฬแรก ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬ
ราฬชม่ธฯร ถ้ มธหยน้

ปานทนหย้น

ร้ธฬละ

1.

ผรพษัท ฮพ นันซ่ า ปากัด (มหาชน)

170,269,978

29.29

2.

ธนาใาร โธซฟผฟซฟ (โทฬ) ปากัด (มหาชน)

129,580,453

22.29

3.

นานสาทชฬย ดา เปฟฬรทนนท์

33,691,611

5.79

4.

นาฬชทัล เปฟฬรทนนท์

33,691,611

5.79

5.

ผรพษัท โทฬเธฎนทฟดฟธาร์ ปากัด

17,415,837

3.00

6.

นาฬธนยชา สพหนาทกถากยล

15,418,599

2.65

7.

นานสยอร ทัธนเทใพน

15,071,944

2.59

8.

นาฬธทัชชัฬ สมผทนถ์ลฟ

10,282,199

1.77

9.

นาฬโอทรรฬ์ มานะถพลฝ์

7,282,021

1.25

10. นานเกถรา มานะถพลฝ์

6,625,034

1.14

142,073,738

24.44

581,403,025

100.00

ธม่น ๆ
รทม

ฯร ้ถมธหย้นำธน ผมป. ฮพ นันซ่ า 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) ปากัด (มหาชน) ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ฝระกธผด้ทฬ Industrial
and Commercial Bank of China Limited ถมธหย้นร้ธฬละ 97.86 และฯร ้ถมธหย้นธม่นร้ธฬละ 2.14

การใทผใยมภาฬญนและการผรพหารปัดการใทามเสฟ่ฬน
ผรพษัทฯ ตระหนักและญห้ใทามสาใัญกัผระผผการกากัผดรแล ใทผใยม และตรทปสธผการฝฏพผัตพภาฬญน ฌดฬมฟ
การฝระเมพนใทามเสฟ่ฬนญนการฝระกธผธย รกพปทฟ่มฟฯลกระทผต่ธการดาเนพนธย รกพปญนด้านต่านๆ ธฬ่านสมา่ เสมธ อร้ธมทัน้
ตพดตาม และกาหนดมาตรการญนการฝ้ ธนกันใทามเสฟ่ฬนญนด้านการล่ทนรร้ำ้ธมร ลภาฬญน ใทามำัดแฬ้นทานฯลฝระฌฬชน์ และ
ใทามเสฟ่ ฬนต่ านๆ ตามหลักการการใทผใยมภาฬญนทฟ่ ดฟ ฌดฬโด้ปัด ญห้ มฟการกาหนดฌใรนสร้านการผรพ หารนานทฟ่ชัด เปน
แผ่นแฬกหน้าทฟ่ใทามรัผฯพดชธผ เอม่ธญห้มฟการตรทปสธผซภ่นกันและกัน และเอม่ธญห้เกพดการถ่ทนดยลธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอ
1. ใทามเหฎนำธนใณะกรรมการตรทปสธผ
ผรพษัทฯ มฟใณะกรรมการตรทปสธผเอม่ธทาหน้าทฟ่อพปารณาและทผททนใทามเอฟฬนอธำธนระผผการใทผใยม
ภาฬญนญห้มฟใทามเหมาะสมต่ธสภาอแทดล้ธมทฟ่เฝลฟ่ฬนแฝลน ฌดฬกาหนดญห้มฟะ่าฬตรทปสธผภาฬญนทฟ่มฟใทามเฝ็นธพสระ
สามารถทาหน้าทฟ่ตรทปสธผและถ่ทนดยลโด้ธฬ่านเตฎมทฟ่และราฬนานฯลการตรทปสธผฌดฬตรนต่ธใณะกรรมการตรทปสธผ
ใณะกรรมการตรทปสธผโด้มฟการทผททนระผผการใทผใยมภาฬญน ฌดฬอพปารณาปากราฬนานฯลการตรทปสธผ
ำธนะ่ าฬตรทปสธผภาฬญนทฟ่ราฬนานเฝ็นราฬเดมธนและมฟการสรย ฝฯลการตรทปสธผทฟ่เกพดำภ้นทัน้ หมดเฝ็นราฬฝฟ เอม่ธญห้
ใณะกรรมการตรทปสธผโด้ อพ ป ารณาญนภาอรทม ธฟ ก ใรั ้น หนภ่ น ท่ า มฟ ร ะผผการใทผใย ม ญดผ้ า นทฟ่ ผ รพ ษั ท ฯ ต้ ธ นญห้
ใทามสาใัญเฝ็นอพเถษ รทมทัน้ ใณะกรรมการตรทปสธผโด้ญห้ใาแนะนาแก่ะ่าฬตรทปสธผถภนทพธฟการฝรัผฝรย นำัน้ ตธนและ

ระผผการใทผใยมภาฬญน ฌดฬเน้นญนเรม่ธนการแผ่นแฬกธานาปหน้าทฟ่ ธานาปญนการสั่นการทฟ่ชดั เปน และตพดตามญห้มฟการ
ฝรัผฝรย นแก้โำำ้ธผกอร่ธนทฟ่อผปากการตรทปสธผธฬ่านต่ธเนม่ธน รทมถภนการแก้โำฝั ญหาทฟ่เกพดำภ้นโด้ธฬ่านถรกต้ธนและทัน
เหตยการณ์ เอม่ธฝ้ ธนกันมพญห้เกพดใทามฯพดอลาดต่ธผรพษัทฯ และำัดต่ธกฏหมาฬ ำ้ธผันใัผ และกฏระเผฟฬผทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธน
ฌดฬการฝระชย มใณะกรรมการำธนผรพษัท ฯ ใรัน้ ทฟ่ 2*2560 เมม่ธทันทฟ่ 21 กยมภาอันธ์ 2560 ใณะกรรมการ
ตรทปสธผทัน้ 3 ท่าน โด้ฝระเมพนระผผการใทผใยมภาฬญนฌดฬการซักถามำ้ธมร ลปากะ่ าฬผรพหารและปากะ่ าฬตรทปสธผ
ภาฬญน ทัน้ นฟ้ ฯลปากการฝระเมพ น ระผผการใทผใยม ภาฬญนำธนผรพ ษัท ฯ ญนด้ านต่านๆ 5 ส่ ท น ใม ธ (1) ธนใ์ กรและ
สภาอแทดล้ธม (2) การผรพหารใทามเสฟ่ฬน (3) การใทผใยมการฝฏพผัตพนานำธนะ่ าฬผรพหาร (4) ระผผสารสนเทถและการ
สม่ธสารำ้ธมร ล และ (5) ระผผการตพดตาม
ใณะกรรมการตรทปสธผเหฎนท่า ผรพษัท ฯ มฟระผผการใทผใยมภาฬญนทัน้ 5 ส่ทน ซภ่ นรทมถภนการมฟระผผการ
ใทผใยมภาฬญนเกฟ่ฬทกัผการทาธย รกรรมกัผฯร ้ถมธหย้นญหญ่ ฯร ้ผรพหาร หรมธฯร ้ทฟ่เกฟ่ฬทำ้ธนกัผผย ใใลดันกล่าท ธฬ่านเอฟฬนอธ
แล้ท สาหรัผการใทผใยมภาฬญนญนหัทำ้ธธม่นำธนระผผการใทผใยมภาฬญน ใณะกรรมการฯ เหฎนท่าผรพษัท ฯ มฟการ
ใทผใยมภาฬญนทฟ่เอฟฬนอธแล้ทเช่ นกัน
2. หัทหน้านานะ่ าฬตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้าะ่ าฬกากัผดรแลการฝฎพผัตพนานำธนผรพษัทฯ
นานสาทนทรัตน์ สันตพกรล ฝฏพผัตพหน้าทฟ่หัทหน้าะ่ าฬนานตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้าะ่ าฬนานกากัผดรแลการ
ฝฏพผัตพนาน รัผฯพดชธผใทผใยม ดรแล และผรพหารนานำธนทัน้ สธนะ่ าฬ ซภ่ นปากฝระสผการณ์การทานานและใทามรร้
ใทามสามารถทฟ่ฯ่านมา ใณะกรรมการตรทปสธผ โด้อพปารณาแล้ทมฟใทามเหฎนท่าเฝ็นฯร ้ทฟ่มฟใทามเหมาะสมทฟ่ปะฝฎพผัตพ
หน้าทฟ่โด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอและเฝ็นฝระฌฬชน์สรนสยดต่ธผรพษัทฯ ธฬ่านโรกฎดฟ นานสาทนทรัตน์ สันตพกรล โด้ลาธธกปากการ
เฝ็นอนักนาน ฌดฬมฟฯลตัน้ แต่ทันทฟ่ 16 อฤถปพกาฬน 2559 ดันนัน้ ญนระหท่านการสรรหาผย ใลากรท่านญหม่มาฝฏพผัตพหน้าทฟ่
หัทหน้าะ่ าฬนานตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้าะ่ าฬนานกากัผดรแลการฝฏพผัตพนาน ผรพษัทฯ ปภนมธผหมาฬญห้นานสาทนน
นทล นามธรรมนพตฬ์ ซภ่นมฟฝระสผการณ์การทานานด้านการกากัผดรแลการฝฏพผัตพนานและมฟใทามรร้ใทามเำ้าญปญนกพปกรรม
และการดาเนพนนานำธนผรพษัทฯ ฝฏพผัตพหน้าทฟ่เฝ็นรักษาการหัทหน้าะ่ าฬนานกากัผดรแลการฝฏพผัตพนานแทน
ทัน้ นฟ้ การแต่นตัน้ ถธดถธน และฌฬกฬ้าฬ ฯร ้ดารนตาแหน่นหัทหน้าะ่ าฬนานตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้าะ่ าฬนาน
กากัผดรแลการฝฏพผัตพนานธฬร ่ภาฬญต้ใทามเหฎนชธผและธานาปธนยมัตพำธนใณะกรรมการตรทปสธผ และใณะกรรมการผรพษัทฯ
ญนการอพปารณา ฌดฬมฟใยณสมผัตพำธนฯร ้ดารนตาแหน่นหัทหน้านานตรทปสธผภาฬญนและหัทหน้านานกากัผดรแลการ
ฝฏพผัตพนานำธนผรพษัทฯ

นฌฬผาฬป่าฬเนพนฝั นฯล
ผรพษัทฯ มฟนฌฬผาฬป่าฬเนพนฝั นฯลญนธัตราโม่ตา่ กท่าร้ธฬละ 40 ำธนกาโรสยทธพท่ฟเหลมธหลันปากหักเนพนสารธนต่านๆ
ทยกฝระเภททฟ่ผรพษัทฯ โด้กาหนดโท้ ทัน้ นฟ้ การป่าฬเนพนฝั นฯลดันกล่าทธาปมฟการเฝลฟ่ฬนแฝลนโด้ำภ้นธฬร ่กัผแฯนการลนทยน
ใทามปาเฝ็น และใทามเหมาะสมธม่นๆ ญนธนาใต
ำ้ธมร ลการป่าฬเนพนฝั นฯลฬ้ธนหลัน
ฝฟ ทฟ่ปา่ ฬเนพนฝั นฯล

2557

2558

2559

ธัตรากาโรสยทธพต่ธหย้น1

0.44

0.30

0.46

ธัตราเนพนฝั นฯลต่ธหย้น

0.31520882592

0.17

0.13

35.52

38.37

46.51

ธัตราการป่าฬเนพนฝั นฯลต่ธกาโรสยทธพ

หมาฬเหตย: 1: นผการเนพนเาอาะกพปการ
2: ป่าฬเนพนฝั นฯลญนรรฝำธนหย้นฝั นฯลและเนพนสด; (1) ป่าฬเฝ็นหย้นสามัญญห้แก่ฯร้ถมธหย้นำธนผรพษัทฯ ญนธัตรา 5.64 หย้นเดพม ต่ธ
1 หย้ น ญหม่ หรม ธ ใพ ดเฝ็ นธั ตราการป่ าฬหย้ นฝั นฯล 0.28 ผาทต่ ธหย้ น (2)
ป่ าฬฝั นฯลเฝ็ นเนพ นสดญนธั ตราหย้ นละ
0.03152088259 ผาท

ผรพษัทฬ่ธฬ ผรพษัทร่ทม และกพปการร่ทมใ้า
ผรพษัท

มร ลใ่าการลนทยน

ผรพษัทหลักทรัอฬ์ทฟ่ฝรภกษาการลนทยน เธฮเธสเธส ธพนเตธร์เนชัน่ แนล ปากัด 7.70 ล้านผาท
ผรพษั ทฯ ฝระกธผธย รกพปหลัก ทรัอฬ์ ท่ฟฝ รภก ษาการลนทยน ปดทะเผฟ ฬนปั ดตั ้น
ผรพ ษั ท ตามกฎหมาฬโทฬ โด้ รั ผ ญผธนย ญ าตฝระกธผธย รกพ ป หลั ก ทรั อ ฬ์ แ ละ
ฝระกธผธย รกพปสัญญาซม้ธำาฬสัญญาซม้ธำาฬล่ทนหน้า
ทฟ่ตัน้ : 1210 ชัน้ 12 ธาใารธัผดยลราบพมเอลส
เลำทฟ่ 990 ถ.อระราม 4 แำทนสฟลม เำตผานรัก
กรย นเทอฯ 10500
ฌทรถัอท์ 0-2611-3500 ฌทรสาร 0-2611-3551
SBI Royal Securities Plc.
105.46 ล้านผาท
ผรพ ษั ทฯ ฝระก ธผธย รกพ ปห ลั ก ทรั อ ฬ์ ปดทะเผฟ ฬ นภาฬ ญต้ ก ฎห มาฬ
ราชธาณาปักรกัมอร ชา
ทฟ่ตัน้ : Phnom Penh Tower, No.445, Prenh Monivong Blvd,
Sangkat Boeung Pralit,Khan 7 makara,Phnom Penh
SBI Thai Online Securities Company Limited
325.00 ล้านผาท
ผรพษัทฯ ฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์ ปดทะเผฟฬนภาฬตามกฎหมาฬโทฬ
ทฟ่ตัน้ : ชัน้ 31 ธาใารโทฬซัมมพท ทาทเทธร์
เลำทฟ่ 1768 ถ.เอชรผย รฟตัดญหม่ แำทนผานกะฝพ เำตห้ทฬำทาน
กรย นเทอฯ 10310

สัดส่ทน
การถมธหย้น
96.25%

20.01%

45.00%

ำ้ธมร ลทัท่ โฝ
ธย รกพปหลัก
เฝ็นสมาชพกตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ หมาฬเลำ 24 และเฝ็นสมาชพกำธนถรนฬ์ซม้ธำาฬตราสารหนฟโ้ ทฬ ฝระกธผธย รกพปหลักทรัอฬ์
สานักนานญหญ่
เลำทะเผฟฬนผรพษัทมหาชน 0107547000079
ชัน้ 18, 25 ธาใาร ดพ ธธฮฮพ ถเถส แธท เซน็ ทรัลเทพลด์ เลำทฟ่ 999*9
ถนนอระราม 1 แำทนฝทยมทัน เำตฝทยมทัน กรย นเทอฯ 10330
ฌทรถัอท์: 0-2658-9500 ฌทรสาร: 0-2658-9110 ฌบมเอป: http:// www.fnsyrus.com
สาำา
ณ ทันทฟ่ 31 ธันทาใม 2559 ผรพษัทฯ มฟสานักนานสาำาปานทน 34 แห่น ฝระกธผด้ทฬ
กรย นเทอมหานใรและฝรพม ณฑล
1. สานักนานธัลม่าลพนใ์
ชัน้ 9, 14, 15 ธาใาร ธัลม่าลพนใ์
เลำทฟ่ 25 ซ.ชพ ด ลม ถ.เอลพ น ปพ ต แำทนลย ม อพ นฟ เำตฝทย ม ทั น
กรย นเทอฯ 10330
ฌทรถัอท์ 0-2646-9999 ฌทรสาร 0-2646-9888
2. สานักนานธัมรพนทร์ ทาทเทธร์
ชัน้ 20 ธาใารธัมรพนทร์ ทาทเทธร์ เลำทฟ่ 496-502 ถ.เอลพนปพต
แำทนลยมอพนฟ เำตฝทยมทัน กรย นเทอฯ 10330
ฌทรถัอท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 ฌทรสาร 0-26605010
3. สาำาเซน็ ทรัลฝพ่ นเกล้า 1
ชัน้ 16 ห้ธนเลำทฟ่ 21601*1 04 ธาใาร เซ็นทรัล ทาทเทธร์ ฝพ่ น
เกล้า A
เลำทฟ่ 7*129-221 ถ.ผรมราชชนนฟ แำทนธรย ณธัมรพนทร์
เำตผานกธกน้ธฬ กรย นเทอฯ 10700
ฌทรถัอท์ 0-2878-5999 ฌทรสาร 0-2878-5998
4. สาำาผานกะฝพ
ชัน้ 3 ห้ธน A3 R02 ธาใาร เธฎนมาร์ใ
เลำทฟ่ 3105 ถ.ลาดอร้ า ท แำทนใลธนปั่ น เำตผานกะฝพ
กรย นเทอฯ 10240
ฌทรถัอท์ 0-2378-4545 ฌทรสาร 0-2378-4544

5. สาำาผานนา
ชัน้ 19 ห้ธนเลำทฟ่ 589*105 ธาใารชย ด ทาทเทธร์ 1 ธธฮฮพ ถ
เลำทฟ่ 589 หมร ่ ทฟ่ 12 ถ.ผานนา-ตราด แำทนผานนา เำตผานนา
กรย นเทอฯ 10260
ฌทรถัอท์ 0-2740-7100 ฌทรสาร 0-2740-7199
6. สาำาสพนธร 1
ชัน้ 2 ธาใาร สพนธร ทาทเทธร์ 1
เลำทฟ่ 130-132 ถ.ทพทฬย แำทนลยมอพนฟ เำตฝทย มทัน กรย นเทอฯ
10330
ฌทรถัอท์ 0-2690-4100 ฌทรสาร 0-2690-4101
7. สาำาเใฟ่ฬนหนทน
ชัน้ 18 ธาใารเใฟ่ฬนหนทน 2
เลำทฟ่ 140*1 ถ.ทพ ท ฬย แำทนลย ม อพ นฟ เำตฝทย ม ทั น กรย น เทอฯ
10330
ฌทรถัอท์ 0-2254-1717 ฌทรสาร 0-254-1718
8. สาำาสพนธร 3
ชัน้ 19 ธาใาร สพนธร ทาทเทธร์ 3
เลำทฟ่ 130-132 ถ.ทพ ท ฬย แำทนลย ม อพ นฟ เำตฝทย ม ทั น กรย น เทอฯ
10330
ฌทรถัอท์ 0-2263-2144 ฌทรสาร 0-2263-2145

9.สาำาลาดอร้าท
ชัน้ 11 ฬร นพต 1106 ธาใารรสา ทาทเทธร์ 2
เลำทฟ่ 555 ถ.อหลฌฬธพน แำทนปตยปักร เำตปตยปักร กรย นเทอฯ
10900
ฌทรถัอท์ 0-2513-7477 ฌทรสาร 0-2513-7430
10. สาำาฝระชาชม่น
ชัน้ 4 ธาใาร ผฟ
เลำทฟ่ 105*1 ถ.เทถผาลสนเใราะห์ แำทนลาดฬาท เำตปตยปักร
กรย นเทอฯ 10900
ฌทรถัอท์ 0-2580-9130 ฌทรสาร 0-2580-9138
11.สาำาโทฬซัมมพท
ชัน้ 2 ธาใารโทฬซัมมพท ทาทเทธร์
เลำทฟ่ 1768 ถ.เอชรผย รฟ ตั ดญหม่ แำทนผานกะฝพ เำตห้ท ฬำทาน
กรย นเทอฯ 10310
ฌทรถัอท์ 0-2658-5388 ฌทรสาร 0-2658-5383 0-2658-5384

13. สาำาสมย ทรสาใร
เลำทฟ่ 813*30 ถ.นรสพนห์ ต.มหาชัฬ ธ.เมมธนสมย ทรสาใร
ป.สมย ทรสาใร 74000
ฌทรถัอท์ 034-428-045 ฌทรสาร 034-428-044
14. สาำารันสพต
ชัน้ 2,2.5,3 เลำทฟ่ 1*832 หมร ่ทฟ่ 17 ซ.อหลฌฬธพน60 ถ.อหลฌฬธพน
ต.ใรใต ธ.ลาลรกกา ป.ฝทยมธานฟ 12130
ฌทรถัอท์ 0-2993-8180 ฌทรสาร 0-2993-8179
15. สาำาธัผดยลราบพ ม
ชัน้ 12 ธาใารธัผดยลราบพ มเอลส ห้ธนเลำทฟ่ 1210
เลำทฟ่ 990 ถ.อระราม 4 แำทนสฟ ล ม เำตผานรั ก กรย นเทอฯ
10500
ฌทรถัอท์ 0-2611-3500 ฌทรสาร 0-2611-3551

12 สาำารัตนาธพเผถร์
เลำทฟ่ 576 ถ.รัตนาธพเผถร์ ต.ผานกระสธ ธ.เมมธนนนทผย รฟ
ป.นนทผย รฟ 11000
ฌทรถัอท์ 0-2831-8300 ฌทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117

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

5. สาำาหาดญหญ่ 3
ชัน้ 2 ธาใารปย ลดพถ หาดญหญ่อลาซ่ า
เลำทฟ่ 200*222, 200*224, 200*226 ถ.นพอัทธ์ธยทพถ 3
ธ.หาดญหญ่ ป.สนำลา 90110
ฌทรถัอท์ 074-354-670 ฌทรสาร 074-354-677
6. สาำาเชฟฬนญหม่ 1
เลำทฟ่ 308 หมร ่ผ้านเชฟฬนญหม่แลนด์ ถ.ช้ านใลาน ต.ช้ านใลาน
ธ.เมมธนเชฟฬนญหม่ ป.เชฟฬนญหม่ 50100
ฌทรถัอท์ 053-204-711 ฌทรสาร 053-235-880,053-272-369
7. สาำาเชฟฬนญหม่ 2
เลำทฟ่ 310 หมร ่ผ้านเชฟฬนญหม่แลนด์ ถ.ช้ านใลาน ต.ช้ านใลาน
ธ.เมมธนเชฟฬนญหม่ ป.เชฟฬนญหม่ 50100
ฌทรถัอท์ 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 หมร ่ 2 ต.แม่เหฟฬะ ธ.เมมธนเชฟฬนญหม่ ป.เชฟฬนญหม่ 50100
ฌทรถัอท์ 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
ฌทรถัอท์ 077-222-595 ฌทรสาร 077-222-596
10. สาำานใรฝฐม
เลำทฟ่ 28*16-17 ถ.ฬพนเฝ้ า ต.สนามปันทร์ ธ.เมมธนนใรฝฐม
ป.นใรฝฐม 73000
ฌทรถัอท์ 034-294-000 ฌทรสาร 034-294-098
11. สาำาแม่สาฬ
เลำทฟ่ 119 หมร่ทฟ่ 10 ต.แม่สาฬ ธ.แม่สาฬ ป.เชฟฬนราฬ 57130
ฌทรถัอท์ 053-640-599 ฌทรสาร 053-733-819
12. สานักนานสาำาธธนโลน์ ภรเกฎต
เลำทฟ่ 22*18 ถ.หลทนอ่ธทัดาลธน ต.ตลาดญหญ่ ธ.เมมธนภรเกฎต
ป.ภรเกฎต 83000
ฌทรถัอท์ 076-210-499 ฌทรสาร 076-210-498
13. สาำาตรัน
เลำทฟ่ 59*28 ถ.ห้ท ฬฬธด ต.ทั ผ เทฟ่ฬ น ธ.เมมธนตรั น ป.ตรั น
92000
ฌทรถัอท์ 075-211-219 ฌทรสาร 075-212-400
14. สาำากระผฟ่
เลำทฟ่ 223*20 ถ.มหาราช ต.ฝากนา้ ธ.เมมธนกระผฟ่ ป.กระผฟ่
81000
ฌทรถัอท์ 075-622-460 ฌทรสาร 075-622-464
15. สาำาฝั ตตานฟ
เลำทฟ่ 300*69-70 หมร ่ทฟ่ 4 ต.รรสะมพแล ธ.เมมธนฝั ตตานฟ
ป.ฝั ตตานฟ 94000
ฌทรถัอท์ 073-350-140-4 ฌทรสาร 073-350-014
16. สาำาเชฟฬนราฬ
เลำทฟ่ 353*15 หมร่ท่ฟ 4 ต.รพมกก ธ.เมมธนเชฟฬนราฬ ป.เชฟฬนราฬ
57100
ฌทรถัอท์ 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 ฌทรถัอท์ 042-245-589 ฌทรสาร 042-324-146

18. สาำานใรราชสฟมา
ชัน้ 7 ธาใารสานักนานเดธะมธลล์ นใรราชสฟมา ห้ธนเลำทฟ่ A3
1242*2 ถ.มพตรภาอ ต.ญนเมมธน ธ. เมมธนนใรราชสฟมา
ป.นใรราชสฟมา 30000
ฌทรถัอท์ 044-288-700 ฌทรสาร 044- 393-732 , 044-393-749
19. สาำาถรฟราชา
ชัน้ ทฟ่ G ธาใารตภกใธมถรฟราชา
เลำทฟ่ 135*99 ถ.สยำยมทพท ต. ถรฟราชา ธ. ถรฟราชา ป.ชลผย รฟ 20110
ฌทรถัอท์ 038-772-777 ฌทรสาร 038-772-781
ทยนเรมธนหย้น
ทย น ปดท ะ เ ผฟ ฬ น : 930,244,841 ผาท แผ่ น เฝ็ น หย้ น สามั ญ
581,403,025 หย้น มร ลใ่าหย้นละ 1.60 ผาท
ทยนทฟ่ธธกปาหน่าฬและชําระแล้ท: 930,244,841 ผาท แผ่นเฝ็นหย้น
สามัญ 581,403,025 หย้น มร ลใ่าหย้นละ 1.60 ผาท
นาฬทะเผฟฬนหลักทรัอฬ์
ผรพษัท ถรนฬ์รัผะากหลักทรัอฬ์ (ฝระเทถโทฬ) ปากัด
ชัน้ 1 ธาใารตลาดหลักทรัอฬ์แห่นฝระเทถโทฬ
เลำทฟ่ 93 ถนนรัชดาภพเษก
แำทนดพนแดน เำตดพนแดน กรย นเทอฯ 10400
ฌทรถัอท์: 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 สานักนาน ธฟทาฬ ปากัด
193*136-137 ชัน้ 33 ธาใารเลใรัชดา
ถนนรัชดาภพเษก แำทนใลธนเตฬ เำตใลธนเตฬ
กรย นเทอฯ 10110
ฌทรถัอท์: 0-2264-0777 ฌทรสาร: 0-2264-0789-90

