
ºÃÔÉÑ·ºÃÔÉÑ· µÅÒ´Í¹Ø¾Ñ¹¸ìµÅÒ´Í¹Ø¾Ñ¹¸ì ( (»ÃÐà·Èä·Â»ÃÐà·Èä·Â) ) ¨Ó¡Ñ´¨Ó¡Ñ´ ( (ÁËÒª¹ÁËÒª¹)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»ÕÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2550 2550



 

                บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   รายงานประจําป 2550 

 
 

1 

 
 
สารบัญ 
  

 หนาที ่
1. ขอมูลองคกร..................................................................................................................................................2 
2. โครงสรางการบริหารงาน ..............................................................................................................................3 
3. ขอมูลสถิติที่สําคัญในป 2550 ........................................................................................................................4 
4. การดําเนินงานที่สําคัญในป 2550 .................................................................................................................6 

 การเปดซื้อขาย SET50 Index Options ................................................................................................6 
 การสงเสริมใหเกิดสภาพคลองในตลาดอนุพันธ......................................................................................6 
 การพัฒนาและเพ่ิมชองทางการซื้อขายในตลาดอนุพันธ .........................................................................6 
 การดําเนินงานทางดานการตลาด .........................................................................................................7 
 สรุปภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ  ประจําป 2550...........................................................................9 

5. คณะกรรมการ .............................................................................................................................................11 
 รายชื่อคณะกรรมการ * ......................................................................................................................11 
 ขอมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ..............................................................................................................12 
 ผลตอบแทนกรรมการ ........................................................................................................................17 
 การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ .............................................................................................17 
 การเปล่ียนแปลงการถือหุนของกรรมการ.............................................................................................17 

6. การกํากับดูแลกิจการ ..................................................................................................................................18 
 นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ................................................................................................18 
 สิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย .....................................................................................................18 
 คณะกรรมการ ...................................................................................................................................18 
 การประชุมคณะกรรมการ ..................................................................................................................19 
 คณะอนุกรรมการ ..............................................................................................................................20 
 จริยธรรมธุรกิจและความขัดแยงทางผลประโยชน ................................................................................21 
 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ..............................................................................21 
 ความสัมพันธกับผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ .........................................................................22 

7. งบการเงิน ....................................................................................................................................................23 
8. รายนาม บริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ..........................................................................................................41 

         



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      

 
 

2 

 

 
1. ขอมูลองคกร 
 

 บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดต้ัง

ขึ้นเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2547  เพื่อเปนศูนยกลางการซื้อขายอนุพันธเก่ียวกับตราสารทุน ตราสารหน้ี และสินคาโภค

ภัณฑประเภทอื่นๆ ภายใตพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  โดยไดรับอนุญาตการเปนศูนยซื้อขาย

สัญญาซ้ือขายลวงหนาจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548  
 

 สินคาที่สามารถจัดใหมีการซ้ือขายไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 คือ 

ฟวเจอรส (Futures) ออปช่ัน (Options) และออปช่ันบนสัญญาฟวเจอรส (Options on Futures) ของสินทรัพยอางอิง

ประเภทตางๆ ไดแก 

• อางอิงกับตราสารทุน  ไดแก  ดัชนีราคาหลักทรัพย  หลักทรัพย  

• อางอิงกับตราสารหนี้  ไดแก  พันธบัตรรัฐบาล  อัตราดอกเบี้ย  

• อางอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆ  ไดแก  ทองคํา  น้ํามันดิบ  อัตราแลกเปล่ียน 
 

 บมจ. ตลาดอนุพันธฯ เปดดําเนินการซ้ือขายฟวเจอรสของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) ซึ่งเปนสินคา 

ตัวแรกในวันที่ 28 เมษายน 2549 และไดเปดซื้อขายออปช่ันของดัชนี SET50 (SET50 Index Options) ในวันที่ 29 ตุลาคม 

2550  ในลําดับถัดไป บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  มีกําหนดเปดซื้อขายฟวเจอรสที่อางอิงกับทองคํา (Gold Futures) และ 

ฟวเจอรสที่อางอิงกับหุนสามัญ (Stock Futures) ภายในป 2551 
 

พันธกิจของตลาดอนุพันธ 
 

 มุงสูการเปนตลาดอนุพันธชั้นนําในอาเซียน   
 

วิสัยทัศนของตลาดอนุพันธ 
 

 ตลาดอนุพันธมุงม่ันพัฒนาสูการเปนตลาดอนุพันธที่มีผลิตภัณฑหลากหลายและมีสภาพคลองภายใตระบบ

บริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล 
 

จํานวนพนักงาน 
 

 18 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 
 

ผูสอบบัญชี 
 

นางอุณากร  พฤฒิธาดา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

  
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 

โทรศัพท 0-2229-2222  โทรสาร 0-2654-5213 
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 2. โครงสรางการบริหารงาน 
 

 
หมายเหตุ  : * เปนสายงานท่ี บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ใชทรัพยากรรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

* 
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3. ขอมูลสถิติที่สําคัญในป 2550 

 

 2549 2550 % Change 

Turnover         

Futures Volume (Contracts) 198,737  1,228,238  518.02% 

  Value (M.Baht) 97,898.96  706,286.01  621.44% 

  Open Interest (Contracts) 7,601  13,609  79.04% 

Options Volume (Contracts)  8,646    

  Call   5,626    

  Put   3,020    

  Value (M.Baht)   32.54    

  Open Interest (Contracts)   181    

Daily Average Turnover        

Futures Volume (Contracts) 1,204  5,013  316.36% 

  Value (M.Baht) 593.33  2,882.80  385.87% 

Options Volume (Contracts)   206    

 Call   134    

  Put   72    

  Value (M.Baht)   0.77    

Investor Type       

   - Local Institutions 27.86% 25.33% -9.08% 

   - Local Investors 52.94% 54.98% 3.85% 

   - Foreign Investors 19.20% 19.69% 2.55% 

No. of Accounts       

   - Local Institutions 243  424  74.49% 

   - Local Customers 4,146  8,873  114.01% 

   - Foreign Investors 124  234  88.71% 

  Total 4,513  9,531  111.19% 
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สัดสวนการตลาดของบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ 

 

ป 2549 ป 2550 
อันดับ 

ช่ือบริษัท สัดสวน ช่ือบริษัท สัดสวน 

1 บมจ. หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) (16.53 %) บมจ. หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) (13.55 %) 

2 บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง (9.75 %) บจก. ทรีนีต้ี โพลาริส ฟวเจอรส  (13.41 %) 

3 บจก. ทรีนีต้ี โพลาริส ฟวเจอรส  (9.24 %) บมจ. หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (10.97 %) 

4 บมจ. หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (8.85 %) บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) (9.18 %) 

5 บจก. หลกัทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) (8.37 %) บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง (7.09 %) 

6 บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) (7.59 %) บจก. อยุธยา ดิริฟวทีฟส (5.19 %) 

7 บจก. อยุธยา ดิริฟวทีฟส (5.99 %) บมจ. หลักทรัพย ภัทร (4.51 %) 

8 บจก. หลกัทรัพย สินเอเซีย (5.81 %) บจก. หลกัทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) (3.83 %) 

9 บมจ. หลักทรัพย เอเซยีพลัส  (4.87 %) บมจ. หลักทรัพย พัฒนสิน  (3.78 %) 

10 บมจ. หลักทรัพย พัฒนสิน  (4.2 %) บจก. หลกัทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) (3.5 %) 

11 บมจ. หลักทรัพย ภัทร (3.95 %) บมจ. หลักทรัพย เอเซยีพลัส  (3.49 %) 

12 บจก. หลกัทรัพย ทิสโก (2.64 %) บจก. หลกัทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) (3.39 %) 

13 บจก. หลกัทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) (1.96 %) บมจ. หลักทรัพย ซีมิโก (2.93 %) 

14 บจก. หลกัทรัพย เกียรตินาคิน (1.66 %) บจก. หลกัทรัพย เกียรตินาคิน (2.48 %) 

15 บมจ. หลักทรัพย ซีมิโก (1.64 %) บมจ. หลักทรัพย ซิกโก (2.25 %) 

16 บจก. หลกัทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) (1.55 %) บมจ. หลักทรัพย ธนชาต (2.0 %) 

17 บจก. หลกัทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) (1.37 %) บจก. หลกัทรัพย ไทยพาณิชย (1.91 %) 

18 บมจ. หลักทรัพย ธนชาต (1.17 %) บจก. หลกัทรัพย สินเอเซีย (1.57 %) 

19 บจก. หลกัทรัพย ไทยพาณิชย (1.11 %) บจก. หลกัทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) (1.37 %) 

20 บมจ. หลักทรัพย ซิกโก (1.01 %) บจก. หลกัทรัพย นครหลวงไทย (1.17 %) 

21 บจก. หลกัทรัพย นครหลวงไทย (0.52 %) บจก. หลกัทรัพย ทิสโก (1.16 %) 

22 บจก. หลกัทรัพย บีที (0.15 %) บจก. หลกัทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร (0.61 %) 

23 บจก. หลกัทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) (0.08 %) บจก. หลกัทรัพย บีที (0.28 %) 

24    บจก. หลกัทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) (0.25 %) 

25    บจก. ยโูอบี บุลเลยีน แอนด ฟวเชอร (ไทย) (0.11 %) 
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 4. การดําเนินงานที่สําคัญในป 2550 
 
 ในป 2550 บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในดาน

ตางๆ  โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 
 การเปดซื้อขาย SET50 Index Options 

 

 ตลาดอนุพันธมุงม่ันที่จะเปนศูนยกลางการซ้ือขาย

อนุพันธที่มีประสิทธิภาพ และมีสินคาที่หลากหลาย ตรงกับ

ความตองการของผูลงทุน  โดยไดเปดใหมีการซื้อขาย SET50 

Index Options ในฐานะสินคาลําดับที่ 2 ของตลาดอนุพันธ 

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2550  ในการเตรียมการเพื่อรองรับการ 

ซื้อขายดังกลาว  ตลาดอนุพันธไดปรับปรุงแกไขขอบังคับและ

วิธีปฏิบัติของตลาดอนุพันธ  จัดเตรียมความพรอมและ

ทดสอบระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ  และพัฒนาปรับปรุง  

ระบบงานที่เก่ียวของกับการซ้ือขาย เพื่อใหทุกฝายท่ีเก่ียวของม่ันใจไดวาการซ้ือขายและการกํากับดูแลการซ้ือขายเปนไป

อยางถูกตอง โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 
 

นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธไดจัดการอบรมและใหความรูเก่ียวกับการใชระบบสงคําส่ังซื้อขายในสวนที่เก่ียวกับการ

ซื้อขาย Options เพิ่มเติมแกกลุมเจาหนาที่รับอนุญาต (Trader) ผูปฏิบัติงานทาง ดาน Back Office และผูที่เก่ียวของ เพื่อ

เปนการเตรียมความพรอมใหบุคลากรของสมาชิกสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 การสงเสริมใหเกิดสภาพคลองในตลาดอนุพันธ 

 

เพื่อเปนการสงเสริมสภาพคลองและทําใหผูลงทุนทั้งในและตางประเทศม่ันใจไดวาจะสามารถซื้อหรือขาย

อนุพันธไดตามที่ตองการ   ตลาดอนุพันธจึงไดแตงต้ังบริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ เพื่อทําหนาที่ปนผูดูแลสภาพคลอง 

(Market Maker) ใหกับ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options ซึ่งไดแก บริษัท ทรีนีต้ี โพลาริส ฟวเจอรส 

จํากัด และบริษัทหลักทรัพย เค จี ไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
 การพัฒนาและเพ่ิมชองทางการซื้อขายในตลาดอนุพันธ 

 

การรับสมาชิกตลาดอนุพันธ 
สมาชิกตลาดอนุพันธเปนตัวกลางสําคัญที่เช่ือมตอความตองการซื้อขายกับระบบการซ้ือขายของตลาดอนุพันธ 

สมาชิกตลาดอนุพันธจึงเปรียบเสมือนชองทางการเขาถึงผูลงทุนที่สําคัญ  ในป 2550 บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไดพิจารณารับ

สมาชิกตลาดอนุพันธเพิ่มเติมจํานวนท้ังส้ิน 2 ราย  ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถวนตามหลักเกณฑการพิจารณารับ

สมาชิกของตลาดอนุพันธ ไดแก บริษัท  ยูโอบี บุลเลียน แอนด ฟวเชอร (ไทย) จํากัด และ บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารท

เนอร จํากัด  ณ ส้ินป 2550 ตลาดอนุพันธมีสมาชิกทั้งส้ิน 25 บริษัท 
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การเพิ่มชองทางการซื้อขายอนุพันธผานระบบ Direct Market Access (DMA) 
ในป 2550 ตลาดอนุพันธจึงไดเพิ่มชองทางการซื้อขายอนุพันธผานระบบ Direct Market Access (DMA) เพื่อ

สงเสริมใหการซื้อขายในตลาดอนุพันธสามารถดําเนินการซ้ือขายไดงาย สะดวก และรวดเร็ว อันจะเปนปจจัยสําคัญที่จะ

ชวยดึงดูดใหผูลงทุนเพิ่มความสนใจเขามาซ้ือขายอนุพันธไดมากย่ิงขึ้น และชวยสงเสริมตอการเติบโตของธุรกรรมการ 

ซื้อขายในตลาดอนุพันธอยางตอเนื่อง       
 

 การดําเนินงานทางดานการตลาด 
 

การใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 ตลาดอนุพันธตระหนักถึงความสําคัญของการ

เผยแพรความรู เ ก่ียวกับการซ้ือขายอนุพันธในรูปแบบที่

เหมาะสมแกผูลงทุนและเจาหนาที่บริษัทสมาชิกที่เก่ียวของ  

โดยในป 2550 ตลาดอนุพันธไดจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ 

SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เพื่อสราง

ฐานผูลงทุนคุณภาพ และเพื่อเตรียมความพรอมแกเจาหนา

ของบริษัทสมาชิกอยางตอเนื่องทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด  

ซึ่งตลาดอนุพันธไดรวมมือกับสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดอบรมแกผูลงทุนทั้งส้ิน 9,642 คน และเจาหนาที่บริษัทสมาชิก 7,859 คน 

 

 นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธยังไดจัดทําส่ือความรูในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายในชองทางท่ี

เหมาะสม เชน บทความเผยแพรทางหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ สารคดีโทรทัศนและวิทยุ และโปรแกรมวิเคราะห 

กลยุทธการซื้อขาย เปนตน 

 
การประชาสัมพันธและสงเสริมการซื้อขาย 
 

 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ ถูกตอง  ตลอดจนเปนการ

ประชาสัมพันธการซ้ือขายในตลาดอนุพันธใหเปนที่ รูจักแก 

ผูลงทุน  ตลาดอนุพันธไดดําเนินการประชาสัมพันธสินคาและ

การซ้ือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบการ

ออกบูธประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมในงานตางๆ  เชน การจัด

งาน Options Day ที่กรุงเทพฯ  การรวมออกบูธประชาสัมพันธ

ในงาน Money Expo ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม ขอนแกน และในงาน 

FIA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน    

 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดโครงการเพื่อสงเสริมการซ้ือขาย SET50 Index Options แกผูลงทุน บริษัทสมาชิก และ

เจาหนาที่การตลาด อยางตอเนื่อง ไดแก  

• โครงการ “TFEX Futures Camp Challenge”  ซึ่งเปนโครงการแขงขันการซ้ือขายอนุพันธผานอินเทอรเน็ต 

โดยไดจัดโครงการสําหรับผูลงทุนทั้งส้ิน 3 รอบ   มีผูลงทุนเขารวมโครงการ  5,121 คน  และจัดโครงการ

สําหรับเจาหนาที่การตลาด 1 รอบ  มีเจาหนาที่เขารวมโครงการ  450 คน 

• โครงการ “Lucky กับ TFEX” เพื่อมอบรางวัลแกผูลงทุนที่ซื้อขาย SET50 Options ในวันที่ 29 ตุลาคม 2550 

และมอบรางวัลแกผูลงทุนที่ไดกําไรสูงสุดในชวงเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด 

• รางวัล “Top 20 Futures Icon” เพื่อมอบรางวัลแกเจาหนาที่การตลาดท่ีขยายฐานผูลงทุนไดสูงสุด 20 

อันดับแรกในชวงเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด 

  
 

กิจกรรมชวยเหลือสังคม 
ตลาดอนุพันธไดตระหนักถึงการมีสวนรวมในการทําประโยชนแกสังคมไทย และไดแสดงเจตนารมณที่ชัดเจนตอ

การพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง ดวยการสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานเพ่ือสังคมตางๆ เชน การบริจาคเงินใหแก

สภากาชาดไทย  และมูลนิธิวิ่งสูเอดส  นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธยังไดใหความสําคัญกับการศึกษา โดยไดจัดกิจกรรมระดม

ทุนทรัพยและอุปกรณการศึกษาท่ีจําเปน เพื่อมอบใหแกโรงเรียนเทศบาลบานตะเกียบ 

 
การรวมมือกับตลาดอนุพันธในตางประเทศ 
ในเดือนเมษายน 2550 ตลาดอนุพันธไดลง

นามบันทึกความเขาใจกับตลาดอนุพันธไตหวัน (TAIFEX) 

เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและพัฒนางานรวมกัน และไดมี

การขยายผลโดยไดรวมกับตลาดอนุพันธไตหวันจัดการ

อบรม “Index Options: TAIFEX’s Experience” และ 

“Preparation for Index Options Trading: A Taiwan 

FCM’s Perspectives” ระหวางวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 

2550 เพื่อใหความรูเก่ียวกับ Index Options แกผูที่

เก่ียวของในประเทศไทย  
 

 

 
 



 

  รายงานประจําป 2550 
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 สรุปภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ  ประจําป 2550 

 
ในป 2550 การซ้ือขายในตลาดอนุพันธมีปริมาณการซื้อขายเฉล่ียตอวัน 5,219 สัญญา เพิ่มขึ้นรอยละ 316 จาก

ป 2549  ที่ระดับ 1,204 สัญญา โดยมีมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวัน  2,883.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 386 จากป  2549  

ที่ระดับ 593.33 ลานบาท  

 
กราฟแสดงปริมาณการซื้อขายและสถานะคงคางในตลาดอนุพันธ 
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ทั้งนี้ ในป 2550 ปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียตอวันประกอบดวย SET50 Index Futures 5,013 สัญญา  (คิดเปน

มูลคาเฉลี่ยตอวัน 2,882.80 ลานบาท) และ SET50 Index Options 206 สัญญา (คิดเปนมูลคาเฉลี่ยตอวัน 774,674 

บาท) โดยมีปริมาณซ้ือขายรายวันสูงสุดในวันที่ 26 กันยายน 2550 ที่ 13,701 สัญญา  และมีปริมาณการซื้อขายรายวัน

ตํ่าสุดในวันที่ 21 มีนาคม  2550 ที่ 967 สัญญา  

 

จากขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สถานะคงคางของทุกสัญญารวมกันอยูที่ 13,790 สัญญา เพิ่มขึ้นรอยละ 

79  จากป 2549 ที่ระดับ 7,601 สัญญา โดยประกอบดวย SET50 Index Futures 13,609 สัญญา และ SET50 Index 

Options 181 สัญญา สวนจํานวนบัญชีซื้อขายในตลาดอนุพันธ มีจํานวนท้ังส้ิน 9,531 บัญชี เพิ่มขึ้นรอยละ 111 จากป

กอนหนาที่ระดับ 4,513 บัญชี   

 

ในรอบป 2550 มูลคาการซ้ือขายรวมของตลาดอนุพันธคิดเปนรอยละ 23.88  ของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยใน

ดัชนี SET50 Index  สวนบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธที่มีสัดสวนการตลาดสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก บล. เคจีไอ (ประเทศ

ไทย), บ. ทรีนีต้ี โพลาริส ฟวเจอรส, บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย), บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) และ บล. บัวหลวง ตามลําดับ  



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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กราฟแสดงปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures เทียบกับมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในดัชนี SET50 
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กราฟแสดงสัดสวนผูลงทุนในตลาดอนุพันธ 
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 5. คณะกรรมการ 

 
 รายชื่อคณะกรรมการ * 

 

1. นายปกรณ  มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 

2. นางภัทรียา   เบญจพลชัย รองประธานกรรมการ 

3. นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช กรรมการ 

4. นางนงราม  วงษวานิช กรรมการ 

5. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการ 

6. นายจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการ 

7. ผศ.ดร.พัชราวลัย   ชัยปาณี กรรมการ 

8. นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ กรรมการ 

9. ดร.สมจินต ศรไพศาล กรรมการ 

10. ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย กรรมการ 

11. นางเกศรา   มัญชุศรี กรรมการผูจัดการ 

 
หมายเหตุ * 

1) นายปกรณ มาลากุล ณ อยธุยา ไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2550 แทน

นายวิจิตร สุพินิจ  ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือวันท่ี 15 สงิหาคม 2550  

2) นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ และ ดร.สมจินต ศรไพศาล เปนผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงต้ังตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ (ในฐานะผูถอืหุนใหญของบริษัท) ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวันท่ี 

 26 ธันวาคม 2550 โดยมีวาระการดํารงตําแหนงต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถงึวันท่ี 31 ธนัวาคม 2551  

3)    รศ.นิพัทธ จติรประสงค ครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 

4) นายอดิศร เสริมชัยวงศ ครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 

 

  



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

 

นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
• รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
• กรรมการ บริษัท ไทยพรอสเพอริต้ี แอ็ดไวซอร่ี จํากัด  
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จาํกัด  
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับการ
ซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา  

 
ประสบการณในการทํางาน 

• BSc, Economics The Queen's 
University of Belfast, Northern 
Ireland  

• ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
(ปรอ.) รุนท่ี 8 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 4 

• ประธานกรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) 
จํากัด (มหาชน)  

• รองประธานกรรมการคนท่ีสอง บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
• ผูบริหารแผน บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)  
• ประธานกรรมการ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
• รองผูวาการ (เสถยีรภาพการเงิน) ธนาคารแหงประเทศไทย  
• เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 
 

 

นางภัทรียา  เบญจพลชัย รองประธานกรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• กรรมการและผูจดัการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
• กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย 
• กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• กรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2551 
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ 
• อนุกรรมการสรางความรูความเขาใจและการประชาสัมพันธการ
ดําเนินการเก่ียวกบั Corporate Governance ในประเทศไทย 

 

ประสบการณในการทํางาน 

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร
มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต (บัญชี
ทฤษฎี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบัตรดานการสอบบญัชี
ชั้นสูง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร 
มหาวิทยาลัยมิชแิกน 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 1 

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงนิ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ 

• ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ประจําคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย 
และอุตสาหกรรม  

• วุฒิสภา  
• กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญช ี
• กรรมการจัดอันดับเครดิต บริษัท ทริส เรตต้ิง จํากัด 
• คณะกรรมการ สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

 
 
 



 

  รายงานประจําป 2550 
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นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด  
• กรรมการ บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน)  
• ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
• อนุกรรมการบริหาร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
• อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
• นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย  
• รองประธานสภาธุรกิจไทย 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อโินเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)   
ประสบการณในการทํางาน 

• MS, Economics, Pittsburg State 
University, Kansas, USA  

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 1 

 

• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอกธํารง เคจีไอ จํากัด (มหาชน)  
• รองกรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนไทย จํากัด  
• ผูจัดการสมาคม สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย และสมาคมบริษัท
เงินทุน  

• ผูจัดการสมาคม สมาคมไทยเงินทุนและหลกัทรัพย  
• ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
• หัวหนาสวน ศูนยคอมพิวเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากดั  
• เศรษฐกร กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 

 
 

นางนงราม  วงษวานิช กรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• รองผูจัดการ สายงานบริหาร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
• กรรมการ  บริษัท สํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จาํกัด 
• กรรมการ  บริษัท สยามดีอาร จํากดั 
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจ
หลักทรัพย จํากัด 

• กรรมการ  บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 
• กรรมการ  บริษัท ไทยเรทต้ิงแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 
• กรรมการ มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท)   
• ผูอํานวยการ สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม 
 
ประสบการณในการทํางาน 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี (การเงนิการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• โครงการสําหรับผูบริหาร 
มหาวิทยาลัยโคลมัเบีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 3 

 

• กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
• กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จาํกัด 
• อนุกรรมการ พัฒนาตลาดตราสารหน้ี 
• ผูจัดการ กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและสง
มอบหลกัทรัพย 

• ผูชวยผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ผูอํานวยการฝายหองคา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ผูอํานวยการฝายการจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ผูอํานวยการศูนยทะเบียนโอนหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
(TSD) 

• กรรมการ บริษัท สํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จํากดั (TCH) 
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนรวมเพ่ือผูลงทุนตางดาว จํากัด 

(TTF) 
• กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จาํกัด (TNVDR) 
• กรรมการ บริษัท สยามดีอาร จํากดั (SDR) 
• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
• กรรมการ สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ 
• กรรมการพิจารณาเน้ือหาวิชาการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี  
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• กรรมการ และเหรัญญิก สมาคมธรรมศาสตร 
• อนุกรรมการ คณะทํางานวินัยกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

• อุปนายก สมาคมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
ประสบการณในการทํางาน 

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและ
การบญัช ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี และ นิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หลักสูตร Advanced 
Management Program (AMP), 
Wharton School, University of 
Pennsylvania, USA 

• หลักสูตร Director Certification 
Program  (DCP)  รุนท่ี 2  สมาคม
สงเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 2 

 

• ประธานศูนยระดมทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ประธานท่ีปรึกษาตลาดหลักทรัพย mai 
• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
• กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จาํกัด 
• อนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหน้ี ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการโครงการประเมินการกํากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• ท่ีปรึกษาโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํา “ดัชนีความรับผิดชอบของธุรกิจตอ
สังคมไทย” (Thailand CSR Index) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

• ท่ีปรึกษา World Wide Fund For Nature หรือ WWF ประเทศไทย 
 

 

 

นายจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมบริการบริหารเงินเพ่ือธุรกิจ ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลย ีแมเนจเมนทเซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท นันทวัน จํากัด 
• กรรมการ บริษัท นันทวัน มารูเซ จาํกัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชยลีสซิง่ จํากัด (มหาชน) 

 
ประสบการณในการทํางาน 

• MBA, Harvard Graduate 
School of Business 
Administration, USA 

• Bachelor of Science in 
Electrical Engineering and 
Computer Science, 
Massachusetts Institute of 
Technology, USA 

 • กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
• กรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยธํารง จํากัด 
• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย 
จํากัด 

• ผูชวยผูจัดการฝายระบบสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

 
 



 

  รายงานประจําป 2550 
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ผศ.ดร. พัชราวลัย  ชัยปาณี กรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8  หัวหนาภาควิชาการธนาคารและการเงนิ 
 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะพาณิชยศาสตร
และการบญัชี  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

• กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• กรรมการจัดการทรัพยสิน สภากาชาดไทย 
• ผูไกลเกลีย่ขอพิพาททางการเงิน สาํนักงานศาลยุติธรรม  
ประสบการณในการทํางาน 

• DBA (Finance) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

• MBA (Finance & International 
Business) University of 
Wisconsin-Madison, USA 

• บัญชีบณัฑิต (เกยีรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

• คณะอนุกรรมการพัฒนาสารสนเทศและฐานขอมูลการแปลงสินทรัพย
เปนทุน สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคกรมหาชน) 

• คณะอนุกรรมการวางแผนและพัฒนาท่ีดินของสภากาชาดไทย  
 

 

นางภัทธีรา  ดลิกรุงธีระภพ กรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

• กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย  
• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด  
• ประธานชมรมผูประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายลวงหนา 
• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
• กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย  
ประสบการณในการทํางาน 

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม  
University of Queensland, 
Brisbane, Australia 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 
(เกียรตินิยม) Monash University, 
Melbourne, Australia 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 1 

 

• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอสจ ีสินเอเซยี จํากัด 
• กรรมการ บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จํากัด (มหาชน)  
• ผูจัดการสํานักงานผูแทน SG Securities Research Company 

Limited Thailand Representative  
• ผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย  Socgen - Crosby Research 

Company Limit  
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ดร.สมจินต ศรไพศาล  กรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 
• อนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
• อนุกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด  
• อนุกรรมการ พิจารณารางประกาศเก่ียวกับการกํากับธุรกิจหลักทรัพย,  
การกํากับธุรกิจสญัญาซื้อขายลวงหนา ของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

• อนุญาโตตุลาการ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
• กรรมการ สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด 
• กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 
• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
• กรรมการ ดานวิชาการและคลังขอมูลธุรกิจ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

(AIMC) 
• ท่ีปรึกษา คณะกรรมาธิการรางพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนาของ
วุฒิสภา  

• คณะทํางานเพ่ือพัฒนาตลาดอนุพันธ  
• คณะทํางานเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ชมรมวาณิชธนกิจ  
ประสบการณในการทํางาน 

• ปริญญาเอก การเงิน โครงการรวม
ระหวางสถาบันบณัฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนโดย 
CIDA 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Chaminade University of 
Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian 
Scholarship Program 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 3 

 

• ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตราสารอนุพันธ บมจ. หลกัทรัพย กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

• ผูอํานวยการอาวุโส ฝาย Venture Capital Fund Management  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด  

• อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
• รองผูจัดการท่ัวไป ฝายวิจยัและพัฒนา ชมรมผูคาตราสารหน้ี  

(ปจจุบันคือศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทย) 
• ผูชวยผูจัดการ Foreign Bond Department, Kankaku Securities Co., 

Ltd. Tokyo ในเครือ Dai Ichi Kangyo Bank (DKB), Tokyo   
 

 

ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย กรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ระดับ11 ภาควิชาการเงิน 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ท่ีปรึกษา สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
• ท่ีปรึกษา การทาเรือแหงประเทศไทย 
• ท่ีปรึกษา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
• ท่ีปรึกษา กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
• กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย  
ประสบการณในการทํางาน 

• ปริญญาเอก สาขาการเงินและการ
บริหารธุรกิจระหวางประเทศ New 
York University, USA 

• ปริญญาโท สาขาการเงินและการ
บริหารธุรกิจระหวางประเทศ New 
York University, USA 

• ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขา
การบริหารการขนสงระหวาง
ประเทศ State University of New 
York Maritime College, USA 

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

• ท่ีปรึกษา กรมการประกันภัย (ปจจบุัน คือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) กระทรวงพาณิชย 

• ท่ีปรึกษา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ท่ีปรึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค 
• ท่ีปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
• ท่ีปรึกษา สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
• ท่ีปรึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
• ท่ีปรึกษา ตลาดสนิคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 
• ท่ีปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซือ้ขายสินคาเกษตรลวงหนา  
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นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการ 
 การศึกษา ตําแหนงงานอ่ืนในปจจุบัน 

• กรรมการ บริษัท สํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จํากดั  
ประสบการณในการทํางาน 

• ปริญญาโททางการเงิน Golden 
Gate University, San Francisco, 
USA 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 4 

 

• ผูอํานวยการ โครงการพัฒนาตลาดตราสารการเงิน ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

• รองกรรมการผูจัดการ ศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทย 
• ผูอํานวยการฝาย บริษัทเงินทุนหลกัทรัพยสินเอเซีย  

 
 ผลตอบแทนกรรมการ 

 

ป 2550 ผลตอบแทนรวมท่ีจายใหแกกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกจํานวน 7 ทาน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน

900,000 บาท (-เกาแสนบาทถวน-) (กรรมการที่เปนผูบริหารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ)  

 

นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ไมมีกรรมการของบริษัททานใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญา

ใดๆ ที่บริษัททําขึ้น 
 

 การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ 
 

ไมมี เนื่องจาก บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไมมีบริษัทในเครือ 

 
 การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ  

 

ไมมีการเปล่ียนแปลงการถือหุนของกรรมการ ในระหวางป 2550 
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6. การกํากับดูแลกิจการ 

 
 นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 

 

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ จะมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ  นโยบายและทิศทางการ

ดําเนินงานของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  และกํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินการตามแผนธุรกิจและแผนงานใหเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมทั้งการใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  การปองกันความ

ขัดแยงทางผลประโยชน การใหความสําคัญตอขอพึงปฏิบัติของพนักงาน  การเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตองเพียงพอ และ

โปรงใส  ทั้งนี้ การดําเนินนโยบายตางๆ นั้นสามารถที่จะมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ  

และ/หรือคณะอนุกรรมการในการดําเนินการหรือการกํากับดูแลกิจการตามที่กําหนดไวได  

 
 สิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

 

ในการปฏิบัติภารกิจหลักเปนศูนยกลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไดให

ความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ไมวาจะเปนบริษัทสมาชิก ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุน

ทั่วไป รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูคา พนักงานของบริษัทและของบริษัทในกลุม ภาครัฐ ตลอดจนองคกรอื่นๆ ใน

สังคม คณะกรรมการตลาดอนุพันธจึงไดกําหนดขอพึงปฏิบัติใหกรรมการ และพนักงานตลาดอนุพันธ ปฏิบัติตอผูลงทุน 

ผูใชบริการและผูที่เก่ียวของอื่นๆ โดยตองอํานวยความสะดวกและปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยความสุภาพและเต็ม

ความสามารถ ยินดีรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากบุคคลอื่นและพรอมที่จะช้ีแจงขอมูลที่ถูกตอง  นอกจากน้ี ใน

การออกระเบียบ กฎเกณฑ และการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการตางๆ ตลาดอนุพันธไดคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย โดย

ไดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของ 

 
 คณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และ มาตรา 61 ประกอบมาตรา 60 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา พ.ศ. 2546 โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ อยางนอยสองในหาของจํานวนกรรมการท้ังหมดเปนบุคคล

ซึ่งสามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อดูแลผลประโยชนของสมาชิก ผูลงทุน หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของกับตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา

ในอัตราสวนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ คือ  อยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูลงทุนหรือสามารถรักษาประโยชนของ

ผูลงทุน  และอยางนอยสองคนตองเปนบุคคลที่อยูในธุรกิจที่เก่ียวของกับสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ซื้อขายหรือจะซ้ือขายใน

ศูนยซื้อขายฯ หรือเก่ียวของกับการซ้ือขายสินคาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาดังกลาว   โดยคณะกรรมการของ บมจ. ตลาด

อนุพันธฯ จํานวน 11 ทาน (ดังรายช่ือที่กลาวมาแลว) มีองคประกอบตามอัตราท่ีกําหนดขางตน  
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 การประชุมคณะกรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดจัดใหมีขึ้นอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยไดมีการกําหนดไวเปนการ

ลวงหนาตลอดทั้งป พรอมทั้งกําหนดใหมีการประชุมเปนการพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

 

ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1  มกราคม  2550  ถึง  วันที่ 31  ธันวาคม 2550 ไดมีการประชุมวาระปกติ 6 คร้ัง  

โดยการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี้ * 

 

รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

1. นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา 2/2 

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย 4/6 

3. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 6/6 

4. นางนงราม วงษวานิช 6/6 

5. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 5/6 

6. นายจรัมพร โชติกเสถียร 5/6 

7. ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี 5/6 

8. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย 5/6 

9. นางเกศรา มัญชุศรี 6/6 

10. นายวิจิตร สุพินิจ 2 4/4 

11. รศ.นิพัทธ จิตรประสงค 3 4/4 

12. นายอดิศร เสริมชัยวงศ 4 4/6 

 

หมายเหตุ * 

1)  นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพย  

แหงประเทศไทย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2550  

2) นายวิจิตร สุพินิจ ครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2550  

3) รศ.นิพัทธ จิตรประสงค ครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 

4) นายอดิศร เสริมชยัวงศ ครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
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 คณะอนุกรรมการ 

 

คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติแตงต้ังคณะอนุกรรมการตางๆ  ที่มีความรูความเช่ียวชาญในการ

ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดความโปรงใสยุติธรรมตอการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี้ ในป 2550 คณะอนุกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีทั้งส้ิน 2 ชุด และคณะกรรมการอุทธรณ 1 ชุด ดังนี้  
 

คณะอนุกรรมการพิจารณารบัสมาชิก   ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 

1 นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานอนุกรรมการ 

2 นางนงราม วงษวานิช อนุกรรมการ 

3 ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย อนุกรรมการ 

4 ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี อนุกรรมการ 

5 นางเกศรา มัญชุศรี อนุกรรมการ 

6 นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล อนุกรรมการ 

7 ดร.รินใจ ไชยสุต อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

ในการประชุมคร้ังที่ 5/2550 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติ

แตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารับสมาชิก โดยประกาศมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 9 ตุลาคม 2550 เปนตนไป 

คณะอนุกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการรับสมาชิกเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการ 
 

คณะอนุกรรมการวินัย   ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2549 คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติ

แตงต้ังคณะอนุกรรมการวินัย เพื่อพิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝาฝนหรือมีสวนเก่ียวของในการฝาฝน

ขอกําหนดของตลาดอนุพันธ  โดยประกาศมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 3 เมษายน 2549 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการวินัยมี

วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และไมสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระ (ไมรวมถึงผูจัดการ หรือ

ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ) 

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร อนุกรรมการ 

2. นายสุภาพ   วงศเกียรติขจร อนุกรรมการ 

3. นางภัทธีรา   ดิลกรุงธีระภพ อนุกรรมการ 

4. ดร.สมจินต ศรไพศาล อนุกรรมการ 

5. นางเกศรา  มัญชุศรี อนุกรรมการ 
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คณะกรรมการอุทธรณ   ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 
 

ในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2549 คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการอุทธรณ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกับคําอุทธรณตอคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาตอไป  ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และไมสามารถดํารงตําแหนงติดตอกัน

เกิน 2 วาระ (ไมรวมถึงผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ) 

 
 จริยธรรมธุรกิจและความขัดแยงทางผลประโยชน 

    
บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ตระหนักวาจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานท่ีสําคัญตอการเติบโตของบริษัทอยางย่ังยืนใน

อนาคต   โดยไดกําหนดขอพึงปฏิบัติไวให กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) ยึดถือเพื่อเปนหลักการและคุณธรรมประจําใจในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมหัวขอ ดังนี้ 

• ขอพึงปฏิบัติทั่วไป   

o ขอพึงปฏิบัติตอตนเอง  

o ขอพึงปฏิบัติตอผูลงทุน ผูใชบริการ ผูเก่ียวของ และสาธารณชน  

o ขอพึงปฏิบัติตอองคกร   

• ขอพึงปฏิบัติระหวางพนักงาน  

• ขอพึงปฏิบัติเม่ือมีปญหา   

 

นอกจากนี้ บริษัทไดวางแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ดําเนินการโดย

บริษัท โดยกําหนดหามพนักงานทําการไดมาหรือจําหนายไป หรือเสนอที่จะไดมาหรือเสนอท่ีจะจําหนายไปซ่ึงสัญญา 

ซื้อขายลวงหนาที่ดําเนินการโดยบริษัท ไมวาจะกระทําไปเพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น และไดกําหนดหลักการ

และตัวอยางสถานการณความขัดแยงทางผลประโยชนที่ชัดเจน เพื่อใหพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนของบริษัท 

โดยไมมีการเอื้อประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใดเพื่อใหตนไดรับประโยชนไมวาทางตรงหรือทางออม  

 
 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 

  คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร

และระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการบริหาร การดําเนินงาน การเงิน และการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของแตละระดับชั้นไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลอยางพอเหมาะ โดยไดจัดทําคูมืออํานาจ

ดําเนินการซ่ึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการดําเนินการของผูบริหารและฝายงานตางๆ  โดยคูมือนี้เปนไปตามที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ   

 

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 

1. นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ 

2. นายศุกรีย แกวเจริญ กรรมการ 

3. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย กรรมการ 
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 เพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ สอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช

บังคับ รวมทั้งเปนไปตามหลักการธรรมาภิบาล นโยบายและมติของคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ และกฎระเบียบ

ตางๆ ที่ใชบังคับภายใน บมจ. ตลาดอนุพันธฯ และเพื่อใหการดําเนินงานของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีประสิทธิภาพ และ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด ฝายกํากับกิจกรรมองคกรของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนหนวยงานท่ีพัฒนาและ

สงเสริมงานบรรษัทภิบาลในตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทยอยจะเปนผูควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการบริษัท โดยจะดําเนินงานรวมกับฝายตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพยฯ  ซึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว  
 

 ความสัมพันธกับผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
 

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลแกผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  โดยไดจัดให

มีการประชุมชี้แจงและเผยแพรขอมูลขาวสารแกบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ และหนวยงานที่เก่ียวของ  

 

นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธยังไดเผยแพรขอมูลการซ้ือขายและความรูความเขาใจเก่ียวกับอนุพันธ โดยการจัด

อบรมสัมมนาเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจในอนุพันธแกผูลงทุนและบุคคลท่ีเก่ียวของ  นอกจากน้ี ยังมีการเผยแพร

ความรูผานส่ือที่หลากหลาย ครอบคลุมส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ โทรทัศน และเว็บไซตของบริษัท (www.tfex.co.th) รวมทั้งยังมี

การใหบริการตอบคําถามผานเจาหนาที่ของ S-E-T- Call Center แกผูลงทุน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผูสนใจ

ทั่วไป เพื่อใหทราบขอมูลการลงทุนอยางเพียงพอ ถูกตอง และทันเวลา  
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 7. งบการเงิน 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง  

ในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา

เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติ 

งานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจ 

สอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ

ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช  และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึง

ผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอง

ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

อุณากร พฤฒิธาดา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

กรุงเทพมหานคร 

27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     

งบดุล      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549           

      

    พ.ศ. 2550    พ.ศ. 2549  

 หมายเหต ุ               บาท             บาท  

      

สินทรัพย      

      

สินทรัพยหมุนเวียน      

      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3       18,500,594          8,916,065  

เงินลงทุนชั่วคราว 4       86,914,097        76,562,198  

ลูกหนี้และรายไดคางรับ 5         9,869,402          3,070,882  

ดอกเบี้ยคางรับ             848,964          1,224,400  

เงินใหกูยืมแกกิจการใหญ 11     110,000,000        87,000,000  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11         4,715,829          6,260,595  

      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน      230,848,886     183,034,140  

      

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

      

เงินลงทุนระยะยาว 6                        -                166,700  

อุปกรณ-สุทธิ 7            825,426             671,307  

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 8            141,087                         -     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11            902,440                         -     

      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน         1,868,953           838,007  

      

รวมสินทรัพย      232,717,839     183,872,147  

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 30 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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25 

 
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     
งบดุล      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549           

      

    พ.ศ. 2550    พ.ศ. 2549  

 หมายเหต ุ              บาท              บาท  
      
หนี้สินและสวนของผูถือหุน      
      
หนี้สินหมุนเวียน      
      
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย         6,994,096        2,287,951  

เจาหนี้และคาใชจายคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน 11      46,862,115           693,851  

รายไดรับลวงหนา       69,765,862      89,412,689  

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย         1,759,223        1,633,030  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11           503,070           314,831  
      
รวมหนี้สินหมุนเวียน     125,884,366      94,342,352  
      
รวมหนี้สิน     125,884,366      94,342,352  
      
สวนของผูถือหุน      
      
ทุนเรือนหุน      

 ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว      

    หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 9    100,000,000    100,000,000  

กําไร(ขาดทุน)สะสม          6,833,473     (10,470,205) 
      
รวมสวนของผูถือหุน      106,833,473       89,529,795  
      
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน      232,717,839     183,872,147  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 30 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     
งบกําไรขาดทนุ      

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549  

       
     พ.ศ. 2550    พ.ศ. 2549  

  หมายเหต ุ                บาท               บาท  

       

รายได      
       
คาธรรมเนียมสมาชิก        34,985,981       21,295,048  

คาธรรมเนียมการซื้อขาย        78,016,099       13,241,494  

รายไดคาบริการขอมูล          3,929,499                        -     

รายไดดอกเบี้ย 11         7,649,053         5,985,043  

รายไดอื่น          1,387,038         3,074,823  
       
รวมรายได      125,967,670      43,596,408  

       
คาใชจาย      
       
คาใชจายในการบริหาร 11     105,562,797       54,318,836  
       
รวมคาใชจาย      105,562,797      54,318,836  
       
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได        20,404,873     (10,722,428) 

ภาษีเงินได          3,101,195                       -     
       
กําไร(ขาดทนุ)สุทธิสําหรับป       17,303,678    (10,722,428) 

       

กําไร(ขาดทนุ)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 10     
       
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป                1.73             (1.07) 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 30 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 

      

  กําไร(ขาดทนุ)    

  ทุนเรือนหุน    สะสม    รวม  

          บาท            บาท    บาท  

      

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 100,000,000   (10,470,205)  89,529,795  

กําไรสุทธิสําหรับป                    -    17,303,678   17,303,678  

      

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 100,000,000   6,833,473   106,833,473  

      

      

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 100,000,000     252,223   100,252,223  

ขาดทุนสุทธิสําหรับป                    -    (10,722,428)  (10,722,428) 
      
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 100,000,000   (10,470,205)  89,529,795  
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

งบกระแสเงินสด    

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549       

     

   พ.ศ. 2550    พ.ศ. 2549  

               บาท                 บาท  

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 17,303,678   (10,722,428) 

รายการปรับปรุง      

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย     214,393          50,633  

 รายไดดอกเบี้ย (7,649,053)  (5,985,043) 

     

    9,869,018   (16,656,838) 

     

สินทรัพยดําเนนิงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง    

 ลูกหนี้และรายไดคางรับ  (6,798,520)   (3,070,882) 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น     1,544,767    (5,975,566) 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    (902,440)             -   

     

หนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)    

 เจาหนี้และคาใชจายคางจาย    4,706,145      2,237,951  

 เจาหนี้และคาใชจายคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน 46,168,264         693,851  

 รายไดรับลวงหนา (19,646,827)      89,412,689  

 ภาษีเงินไดคางจาย                        -        (30,401) 

 ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย      126,193   1,627,530  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น      188,239   314,831  

     

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 35,254,839   68,553,165  

 

 
 
 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 30 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

งบกระแสเงินสด (ตอ)    

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549       

     

   พ.ศ. 2550    พ.ศ. 2549  

           บาท     บาท  

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 ดอกเบี้ยรับ    8,153,366         6,315,665  

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 159,898,172    250,699,221  

 เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (170,212,249)  (228,960,508) 

 เงินใหกูยืมแกกิจการใหญ (23,000,000)  (87,000,000) 

 เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ     (353,239)  (721,940) 

 เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน     (156,360)                           -   

     

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (25,670,310)  (59,667,562) 

     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ   9,584,529   8,885,603  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป    8,916,065            30,462  

     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินป  18,500,594       8,916,065  

     

                           -                             -   

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด    

     

เงินสดจายในระหวางป    

 ภาษีเงินไดจาย    2,945,862     3,964,223  

 

 

 
 

 
 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 30 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 

 

 
 

30 

 

 1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่  

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เพื่อประกอบกิจการบริการเปนศูนยกลางการซ้ือขายและท่ีปรึกษา เพื่อการซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งบริการอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกรรมการซ้ือขาย

ของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
 

บริษัทจัดต้ังและมีสถานประกอบการตามที่อยูที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ 
 

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีพนักงานจํานวน 18 คน  (พ.ศ 2549 : จํานวน 16 คน) 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากผูบริหารของบริษัทเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

 
 2.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินของบริษัท มีดังตอไปนี้ 
 

2.1 เกณฑในการจดัทํางบการเงนิ 
 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง

หมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงินยกเวน เงิน

ลงทุนที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหฝายบริหาร

ประมาณการและกําหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน และขอมูลรายไดและ

คาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณ

การ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการข้ึนจากความเขาใจในเหตุการณและส่ิงที่ไดกระทําไป

ในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ

ขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 

 

เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550  และวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศเร่ืองมาตรฐานการบัญชีซึ่งไดมีการปรับปรุงดังตอไปนี้ 
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2550 ดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 เร่ือง สวนไดเสียในกิจการรวมคา (ปรับปรุง 2550) 
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบตองบการเงินที่นําเสนออยางเปน

สาระสําคัญ  
 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหมและมาตรฐานการบัญชีไทยที่ไดรับการปรับปรุงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ

ระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25  เร่ือง  งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เร่ือง  สัญญาเชา (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  เร่ือง  สินคาคงเหลือ (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35  เร่ือง  การนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39  เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี  

  ขอผิดพลาด (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เร่ือง  การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49  เร่ือง  สัญญากอสราง (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทอยูในระหวางการพิจารณาผลกระทบตองบการเงินจากการปฎิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวขางตน ซึ่งผูบริหารคาดวาจะไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 

 
2.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในงบดุลที่ราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ประกอบดวยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม 
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2.4 ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
 

ลูกหนี้ ไดแก ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย และบริษัททั่วไป สวนรายไดคางรับไดแก รายไดคาธรรมเนียมและ

คาบริการที่ยังมิไดออกใบแจงหนี้ ลูกหนี้และรายไดคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 
 

2.5 เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทประจํา และต๋ัวสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งมีอายุเกินกวา 3 เดือน 

ถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบดุลดวยราคาทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี เปนประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในงบดุลดวยราคาทุนตัด

จําหนาย 
 

บริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงชี้วา เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไว

ในงบกําไรขาดทุน 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 
 

เม่ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนด 

โดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนท้ังหมดที่ถือไว 
 

2.6 อุปกรณ 
 

อุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตาม

บัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยซึ่งกําหนดไว 5 ป 
 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่

คาดวาจะไดรับคืน 
 

การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการน้ัน ตนทุนของการ

ปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสําคัญจะถูกบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปได 

คอนขางแนวา การปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการ

ปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา  การปรับปรุงหลักจะตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของ

สินทรัพยที่เก่ียวของ  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรับกับราคา

ตามบัญชีและจะรวมไวอยูในงบกําไรขาดทนุ 
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2.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

คาใชจายที่เก่ียวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทั่วไปจะตัดเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น 

อยางไรก็ตาม คาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถระบุไดและเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท และคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตมากกวาหน่ึงป  จะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย

ราคาซ้ือ และรายจายอื่นที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตาม

ประสงค 
 

คาใชจายซ่ึงทําใหเพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรเกินกวาขีดความสามารถเดิมจะ

บันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน คาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บันทึกเปนสินทรัพยไมมี

ตัวตนจะตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยทั่วไปประมาณ 5 ป 

 
2.8 การรับรูรายได 

 

บริษัทรับรูรายไดตามเกณฑดังนี้ 
 

ก. รายไดคาธรรมเนียมสมาชิก ประกอบดวยคาแรกเขาเปนสมาชิกและคาธรรมเนียมรายป โดยคาแรกเขา

เปนสมาชิก จะทยอยรับรูโดยวิธีเสนตรง เปนระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่เร่ิมใหบริการ สวนคาธรรมเนียม 

รายป รับรูรายไดเม่ือไดใหบริการแลว 

ข. รายไดคาธรรมเนียมการซื้อขาย รับรูรายไดเม่ือไดใหบริการแลว 

ค. รายไดคาบริการขอมูล รับรูรายไดเม่ือใหบริการแลว 

ง. รายไดดอกเบี้ยรับ บันทึกตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลา

จนถึงวันครบอายุ และคํานึงถึงจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของ

บริษัท 

จ. รายไดอื่น รับรูตามเกณฑสิทธิ  
 
2.9  ผลประโยชนพนักงาน 
 

บริษัทไดเขารวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ โดยใช

แผนการกําหนดอัตราการจายสมทบ โดยท่ีสินทรัพยของกองทุนไดแยกออกจากสินทรัพยของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษัท และบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับ

เงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและบริษัท เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัทบันทึกเปน

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เก่ียวของ 
 

2.10 คาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัท (โดยไมรวมเงินเดือน โบนัส 

และผลประโยชนเก่ียวของที่จายใหกับผูบริหาร) 
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 3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 
 บาท บาท 

   

เงินสดในมือ 10,000 10,000 

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม  18,490,594 8,906,065 

 18,500,594 8,916,065 

 

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.13 - 2.00 ตอป (พ.ศ. 2549 : รอยละ 0.13 - 0.50 ตอป)  

 
 4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 
  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 

 บาท บาท 

   
เงินลงทุนทั่วไป   
     เงินฝากประจํา 86,747,397 61,100,000 

     ต๋ัวสัญญาใชเงิน -       5,000,000 

     ตราสารหน้ีที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป 166,700 10,462,198 

 86,914,097 76,562,198 

 

เงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 - 5.00 ตอป (พ.ศ. 2549 : รอยละ 3.50 - 5.50 ตอป) มีกําหนด

ระยะเวลาไถถอนเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน (พ.ศ. 2549 : ไถถอนไมเกิน 6 เดือน) 

 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ไดแก ต๋ัวสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน มีกําหนดระยะเวลา 

ไถถอนเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 9 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 - 5.25 ตอป  

 

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด ไดแก หุนกู และพันธบัตร ที่มีกําหนดระยะเวลาไถถอนเกิน 3 เดือนแตไมเกิน  

1 ป มีอัตราดอกเบี้ยหนาต๋ัวรอยละ 3.67 ตอป (พ.ศ. 2549 : 3.67 - 5.60 ตอป) และมีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง

รอยละ 3.75 ตอป (พ.ศ. 2549 : 4.97 - 5.44 ตอป) ซึ่งมีราคาตลาดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 

0.16 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 10.36 ลานบาท) 
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 5. ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
 

  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 
 บาท บาท 

   
ลูกหนี้ 1,048,810 21,516 
รายไดคางรับ 8,820,592 3,049,366 

 9,869,402 3,070,882 

 
 6. เงินลงทุนระยะยาว  
 

  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 
 บาท บาท 

   
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด -       166,700 

 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ไดแก หุนกู และพันธบัตร ที่มีกําหนดระยะเวลาไถถอนเกินกวา 1 ป มีอัตรา

ดอกเบ้ียหนาต๋ัวรอยละ 3.67 ตอป และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงรอยละ 5.44 ตอป ซึ่งมีราคาตลาด ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 0.16 ลานบาท 
 

 7. อุปกรณ - สุทธิ  
 

  เครื่องตกแตง ติดตั้ง  
 คอมพิวเตอร และอุปกรณ รวม 

 บาท บาท บาท 

   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
ราคาทุน 197,950 523,990 721,940 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (16,887) (33,746) (50,633) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 181,063 490,244 671,307 

   
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 181,063 490,244 671,307 
ซื้อสินทรัพย  298,249 54,990   353,239 

คาเส่ือมราคา  (86,997) (112,123) (199,120) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ  392,315 433,111 825,426 

  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
ราคาทุน 496,199 578,980  1,075,179 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (103,884) (145,869) (249,753) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 392,315 433,111 825,426 
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 8. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 โปรแกรม 

 คอมพิวเตอร 

 บาท 

  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ -       

ซื้อสินทรัพย 156,360  

คาตัดจําหนาย (15,273) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 141,087 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

ราคาทุน 156,360  

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (15,273) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 141,087 

 
 9. ทุนเรือนหุน 
 

   หุนสามัญ 

  จํานวนหุน  บาท 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 10,000,000 100,000,000 

 

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 10,000,000 หุน (พ.ศ. 2549 : 10,000,000 หุน) ซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 10  บาท  

(พ.ศ. 2549 : หุนละ 10 บาท) หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 
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 10. กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุน

สามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางป 
  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 

   

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 17,303,678 (10,722,428) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางป 

(จํานวนหุน) 

 

10,000,000 

 

10,000,000 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  1.73   (1.07) 

 
 11. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงและ

ทางออม ไมวาจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับบริษัท 

กิจการยอย และกิจการยอยลําดับถัดไป  กิจการรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท

ซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมท้ังกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจน

สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับ

บริษัท 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหา

ของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 

รายการระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังนี้ 
 

ก) ซื้อบริการ 
   พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 

 กิจการทีเ่กี่ยวของกัน  บาท  บาท 

    

คาบริการจาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 44,595,025 321,195 

 บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 12,271,085 16,378,836 

 บริษัท  เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 1,637,617 -       

  58,503,727 16,700,031 
 

บริษัทชําระคาบริการใหกับกิจการที่เก่ียวของกันโดยเปนไปตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
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ข) ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายบริการ 
 

   พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 

 กิจการทีเ่กี่ยวของกัน  บาท  บาท 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
   

 -  คาใชจายจายลวงหนา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 101,880 -       

  บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด -       477,250 

  101,880 477,250 

    

 -  ลูกหนี้อื่น บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด -       650,309 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ   

    ไทย) จํากัด -       325,154 

  -       975,463 

    

  101,880 1,452,713 

    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    

-  เงินมัดจํา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 902,440 -       

  902,440 -       

  1,004,320 1,452,713 

    

เจาหนี้และคาใชจาย    

   คางจายจากกิจการ    

   ที่เก่ียวของกัน    

-  เจาหนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2,572,303 42,153 

 บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 597,208 574,624 

 บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 434,115 -       

  3,603,626 616,777 

    

 -  คาใชจายคางจาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 43,085,854 77,074 

  บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 172,635 -       

  43,258,489 77,074 

  46,862,115 693,851 

    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 20,643 7,907 
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ค) เงินใหกูยืมแกกิจการใหญและดอกเบ้ียรับ 

 

กิจการใหญมีนโยบายรวมศูนยการลงทุน โดยใหกิจการใหญเปนศูนยกลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อความ

คลองตัวในการบริหารและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ กิจการใหญจะกูยืมจากกิจการยอยใน

รูปของต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 1 ป ในป พ.ศ. 2550 กําหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป (พ.ศ. 

2549 : 3.25 - 4.50 ตอป) และอาจทบทวนอัตราดอกเบี้ยไดใหมตามความเหมาะสม บริษัทบันทึกดอกเบ้ีย

รับเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ยและแสดงในงบกําไรขาดทุน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินใหกูยืมแกกิจการใหญมียอดคงเหลือ 110 ลานบาท (พ.ศ.2549 : 87 

ลานบาท) และรายไดดอกเบี้ยในป พ.ศ. 2550 มีจํานวน 4.2 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 2.1 ลานบาท) 

 
ง)  ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 
ผลตอบแทนกรรมการ ไดแก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ. 2550 เปนจํานวนเงินรวม

ทั้งส้ิน 0.88 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 0.90 ลานบาท) 

 

ผลตอบแทนของผูบริหาร ไดแก เงินเดือนและผลประโยชนอื่นของผูบริหารระดับสูง สําหรับป พ.ศ. 2550 

จํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 9.07 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 9.17 ลานบาท) 
 

 12. เครื่องมือทางการเงิน 
 

ก) วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ 
 

เงินลงทุนของบริษัทเปนเงินทุนเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ บริษัทยังไมมีนโยบายท่ีจะจัดหาเงินทุนเพิ่มจาก

แหลงภายนอกในระยะเวลาอันส้ัน แตมีนโยบายในการดํารงสภาพคลองของบริษัท 

 
ข) ความเส่ียงจากการลงทุนและการฝากเงิน (Credit Risk) 

 

บริษัทไมมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของการลงทุนหรือการฝากเงินในสถาบันการเงิน แตอาจจะยังคงมี

ความเส่ียงจากฐานะการเงินของผูออกตราสารท่ีลงทุน และความเส่ียงตอราคาตลาด (Market Risks)  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีนโยบายในการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวในสถาบันการเงินที่นาเช่ือถือตาม

นโยบายการลงทุน ตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัตินโยบายการลงทุน โดยเงินสวนที่เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการ

ดําเนินงานจะคํานึงถึงการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูง และเงินลงทุนสวนที่

นอกเหนือจากสภาพคลองเพื่อการดําเนินงานนั้น ใหกิจการใหญกูยืมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

และความคลองตัวในการบริหารเงินลงทุน 
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ในป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549  นโยบายและกรอบการลงทุนเก่ียวกับประเภทและสัดสวนการลงทุน มี

ดังนี้ 
 

ประเภทการลงทุน สัดสวนการลงทุน 
  

− หลักทรัพยรัฐบาล หุนกู  หรือพันธบัตรที่ออกโดย

รัฐวิสาหกิจ  หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
 

ไมจํากัดจํานวน 

− เงินฝาก  บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย ต๋ัวสัญญา 

ใชเงินของบริษัทเงินทุนหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดต้ังขึ้น 
 

ไมเกินรอยละ 15 ของเงินลงทุนรวมตอ

สถาบันการเงิน 

− ต๋ัวแลกเงิน หุนกูและ/หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ    

 ซื้อหุนกู  (ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพ) 
 

ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอผูออก   

หลักทรัพยและไมเกินรอยละ 5 ตอจํานวนท่ี

ออกหลักทรัพยคร้ังนั้น ๆ 
 

− หนวยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุน 

ของกองทุนตราสารหนี้ 

 

ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอ

กองทุนและไมเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุน

รวมตอบริษัทจัดการแตละแหง 
 

ค) มูลคายุติธรรม  
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซ่ึงไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   

เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้และรายไดคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ เจาหนี้และคาใชจายคางจาย เจาหน้ีและ

คาใชจายคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน และรายไดรับลวงหนา มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 
 13. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน  

 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ผูกพันตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานจากการเชายานพาหนะท่ีไมสามารถยกเลิก

ได   มีดังนี ้
 

  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2549 
 บาท บาท 

   

ไมเกิน 1 ป 295,320 442,980 

1 - 3 ป -      295,320 

 295,320 738,300 
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รายนาม บริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ  
 

ACLS บริษัทหลักทรัพย  สินเอเซีย จํากัด               

 999/9 อาคารสํานักงาน ดิออฟฟศเศส แอท  

 เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน18 ถนนพระราม 1  

 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศัพท  02 658 9000 โทรสาร  02 658 9292      

www.acls.co.th 
 

ASP     บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)                         

 175 อาคารสาทรซิต้ี ทาวเวอร ช้ัน 3  

ถนนสาธรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

 โทรศัพท  02 285 1666  โทรสาร  02 285 1901          

www.asiaplus.co.th 
 

AYD    บริษัท อยุธยา ดิริฟวทีฟส จํากัด    

 999/9 อาคารสํานักงาน ดิออฟฟศเศส แอท 

 เซ็นทรัลเวิลด ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  

 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330     

 โทรศัพท  02 689 4444   โทรสาร  02 646 1103        

www.ayd.co.th 
 

BLS   บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)                        

 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 29  

 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 โทรศัพท 02 231 3777    โทรสาร  02 266 6971          

 www.bualuang.co.th 
 

 

 

BTSEC      บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด        

 44 อาคารไทยธนาคาร ช้ัน 24-26  ซอยหลังสวน  

 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศัพท 02 657 9000    โทรสาร  02 657 9111           

 www.btsecurities.com 
 

CLSAT     บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด    

 87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร ออลซีซันส เพลส ช้ัน 16   

 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศัพท 02 257 4600    โทรสาร  02 631 1709          

 www.clsa.com 
 

CNS บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  

 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ช้ัน 1 ถนนสาทรใต  

 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

 โทรศัพท 02 285 0060     โทรสาร 02 658 9292          

 www.cns.co.th 

 

 
 

CS บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด         

 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ช้ัน 27 หอง 2701  

 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   

 โทรศัพท 02 614 6000     โทรสาร 02 614 6362          

 www.csfb.com 

 
 

DBSV บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  

989 อาคารสยามทาวเวอร  ช้ัน 14 ถนนพระราม 1 

 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330     

 โทรศัพท 02 657 7000    โทรสาร 02 657 7665          

 www.dbsvitrade.com 
 

JPM    บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด        

20 อาคารบุปผจิต ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  

 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120  

 โทรศัพท 02 684 2600       โทรสาร 02 658 6301          

 www.jpmorgan.com 
 

 

KEST   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)       

999/9 อาคารสํานักงาน ดิออฟฟศเศส แอท  

เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 20  ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330     

 โทรศัพท 02 658 6300      โทรสาร 02 254 4058          

 www.kimeng.co.th 

 

KGI       บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)       

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ช้ัน 9, 23-25, 45  

 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

 โทรศัพท 02 231 1111      โทรสาร 02 267 8309        

 www.kgieworld.co.th 
 

KKS   บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด          

 500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 7-8  ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 โทรศัพท 02 680 2222    โทรสาร 02 286 9000         

 www.kks.co.th 
 

MPSEC    บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด                              

87/2 อาคาร ซี อาร ซี ออลซีซ่ันสเพลส ช้ัน 40  

 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศัพท 02 263 5910   โทรสาร 02 251 3755 

 www.merchant.co.th 
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PHATR บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)       

 ช้ัน 6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทร 1  

 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  

 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

 โทรศัพท 02 305 9000  โทรสาร 02 305 9535         

 www. phatrasecurities.com 
 

PST      บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

                849 อาคารวรวัฒน ช้ัน 15  ถนนสีลม แขวงสีลม  

 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

 โทรศัพท 02 635 1700      โทรสาร 02 635 1615          

 www.phillip.co.th 
 

SCBS บริษัทหลักทรัพย  ไทยพาณิชย จํากัด      

 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 25  

 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330     

 โทรศัพท 02 686 2000    โทรสาร 02 646 9889          

 www.scbs.com 
 

SCIBS      บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด        

 999/9 อาคารสํานักงาน ดิออฟฟศเศส แอท  

 เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  

 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                                         

 โทรศัพท 02 624 8888   โทรสาร 02 624 8955          

 www.scis.co.th 
 

SSEC บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)                                     

 130-132  อาคารสินธรทาวเวอร 2 ช้ัน 1-2, 6  

 และอาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 12 

 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                                      

 โทรศัพท 02 627 3100   โทรสาร 02 693 2631          

 www.ssec-online.com 
 

SYRUS   บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                         

 ช้ัน 9,12,14,15, 17,18 อาคารอัลมาลิงค   

 เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 โทรศัพท 02 646 9999    โทรสาร 02 646 9889          

 ww.syrus.co.th 
 

TIPOL      บริษัท ทรีนีต้ี โพลาริส ฟวเจอรส จํากัด 

 179/109-110 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 25  

 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศัพท 02 670 9100   โทรสาร 02 263 3811          

 www.trinitythai.com 

 

TNS        บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 14, 18 และ 19  

 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศัพท 02 217 9595    โทรสาร 02 217 9642          

 www.thanachartsec.com 

 
 

TSC บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด                              

 48/8 อาคารทิสโก ทาวเวอร  ช้ัน 4  

 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 โทรศัพท 02 633 6999   โทรสาร 02 633 6900 

 www.tiscosec.co.th 
 

UBS บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด   

 93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ทาวเวอร เอ ช้ัน 2  

 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศัพท 02 651 5700   โทรสาร 02 651 5730      

 www.ubs.com 
 

UOBFT     บริษัท ยูโอบี บุลเลียนแอนด ฟวเชอร (ไทย) จํากัด 

 191 ช้ัน 7 สํานักงานใหญ ธนาคารยูโอบี ถนนสาทรใต  

 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

 โทรศัพท 02 213 2611  โทรสาร 02 213 2614               

 - 

 
 

UOBKH บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ช้ัน 3   

 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 โทรศัพท 02 659 8000     โทรสาร 02 658 5919          

 www.uobkayhian.co.th 

 
 

ZMICO     บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)              

 287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร  ช้ัน 8-9, 15-17,  20-21  

 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

 โทรศัพท 02 695 5000  โทรสาร 02 631 1709 

 www.seamico.co.th 

 

 
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 

 
 
 

 






