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1. ขอมูลองคกร 
 

 บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

เปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547  เพื่อเปน

ศูนยกลางการซื้อขายอนุพันธเก่ียวกับตราสารทุน 

ตราสารหน้ี และสินคาโภคภัณฑประเภทอื่นๆ ภายใต

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  

โดยไดรับอนุญาตการเปนศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันท่ี 

11 กุมภาพันธ 2548  

 

 สินคาท่ีสามารถจัดใหมีการซื้อขายไดตามท่ีกําหนด

ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

คือ ฟวเจอรส (Futures) ออปชั่น (Options) และออปชั่น

บนสัญญาฟวเจอรส (Options on Futures) ของ

สินทรัพยอางอิงประเภทตางๆ ไดแก 

 อางอิงกับตราสารทุน  ไดแก  ดัชนีราคาหลักทรัพย 

และหลักทรัพย 

 อางอิงกับตราสารหน้ี  ไดแก  พันธบัตรรัฐบาล  

อัตราดอกเบี้ย  

 อางอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆ  ไดแก  ทองคํา  

นํ้ามันดิบ  อัตราแลกเปล่ียน 

 บมจ. ตลาดอนุพันธฯ เปดดําเนินการซื้อขาย 

ฟวเจอรสของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) ซึ่ง

เปนสินคาตัวแรกในวันท่ี 28 เมษายน 2549 และได

เปดซื้อขายออปชั่นของดัชนี SET50 (SET50 Index 

Options) ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2550  ตอมาในวันท่ี 24 

พฤศจิกายน  2551 ได เปดซื้อขายฟวเจอรสของ

หลักทรัพย (Stock Futures) และฟวเจอรสท่ีอางอิงกับ

ทองคํา (Gold Futures) ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2552 

 
พันธกิจของตลาดอนุพนัธ 
 

 ตลาดอนุพันธมุงสูการเปนตลาดอนุพันธชั้นนําใน

อาเซียน  ท่ีมีผลิตภัณฑหลากหลายและมีสภาพคลอง

ภายใตระบบ บริหารจัดการท่ีมีมาตรฐานสากล 

 
จํานวนพนักงาน 
 

 16 คน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551) 

 

 
 
 

ผูสอบบัญช ี
 

นางอุณากร  พฤฒิธาดา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 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 
 
 

 

* หมายเหต ุ : บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ใชทรัพยากรรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

คณะกรรมการคณะกรรมการ
คณะกรรมการอุทธรณคณะกรรมการอุทธรณ คณะอนุกรรมการวินัยคณะอนุกรรมการวินัย

กรรมการผูจัดการกรรมการผูจัดการ

กฎหมาย วินยั และคดี

บัญชแีละการเงิน จดัซือ้และ
บริหารอาคาร

บริหารทรัพยากรบุคคล

ส่ือสารองคกร

เลขานกุารองคกร

ตรวจสอบภายใน และกํากับ
กิจกรรมองคกร

กํากับดูแลสมาชกิ

พฒันาผลิตภัณฑและสินคา 
และพฒันาตลาด

การตลาด

Outsourcing *
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมาชกิตลาดอนพุนัธ

กํากับการซือ้ขาย

คณะกรรมการคณะกรรมการ
คณะกรรมการอุทธรณคณะกรรมการอุทธรณ คณะอนุกรรมการวินัยคณะอนุกรรมการวินัย

กรรมการผูจัดการกรรมการผูจัดการ

กฎหมาย วินยั และคดี

บัญชแีละการเงิน จดัซือ้และ
บริหารอาคาร

บริหารทรัพยากรบุคคล

ส่ือสารองคกร

เลขานกุารองคกร

ตรวจสอบภายใน และกํากับ
กิจกรรมองคกร

กํากับดูแลสมาชกิ

พฒันาผลิตภัณฑและสินคา 
และพฒันาตลาด

การตลาด

Outsourcing *
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมาชกิตลาดอนพุนัธ

กํากับการซือ้ขาย
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 3. การดําเนินงานที่สําคัญ 
 

 บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในดานตางๆ  

โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 

 การพัฒนาสินคา 
 
 การเปดซื้อขาย Stock Futures 

 

  ตลาดอนุพันธไดเปดใหมีการซื้อขายสินคาลําดับท่ี 3 

คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับหุนสามัญ หรือ Single 

Stock Futures เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเพิ่มเคร่ืองมือ

ในการบริหารพอรตลงทุนและบริหารความเสี่ยงแกผูลงทุน  

โดยในเบื้องตนมี Single Stock Futures ท่ีอางอิงกับหุนสามัญขนาดใหญท่ีมีสภาพคลองสูง ผูลงทุนนิยมลงทุนอยู

แลว จํานวน 3 บริษัท ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) (PTTEP) และบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC) ในวันแรกของการเปดซื้อ

ขายมีปริมาณการซื้อขาย Stock Futures รวม 200 สัญญา หรือคิดเปนมูลคาการซื้อขาย 22.738 ลานบาท โดยจะ

ไดมีการพัฒนา Single Stock Futures ท่ีอางอิงกับหุนในหมวดอื่น ๆ ในปตอไป 
 

 การเปดซื้อขาย Gold Futures 
 

 

 ตลาดอนุพันธเตรียมจัดใหมีการเปดซื้อขาย Gold 

Futures หรือ สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับทองคํา

ในชวงป 2551 และไดเปดซื้อขายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 

2552 โดยไดเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจคาทองคํา

สามารถเขารวมพัฒนาตลาดอนุพันธไดในรูปแบบ บริษัท

สมาชิกตลาดอนุพันธ  ตัวแทนสนับสนุนการซื ้อขาย 

(Selling Agent) และ Introducing Agent  

ท้ังน้ี  Gold Futures ไดรับความนิยมจากผูลงทุนเปนอยางดี เน่ืองจากการลงทุนในทองคําไดใหผลตอบแทนใน

อัตราท่ีสูงกวาสินทรัพยการลงทุนประเภทอื่น ๆ ในชวงหลายปท่ีผานมา การเปดซื้อขายโกลดฟวเจอรสจึงเปน

จังหวะท่ีเหมาะสมไมวาจะเปนการใชบริหารความเสี่ยงหรือทํากําไรจากการเคล่ือนไหวของราคาทองคํา 
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 การพัฒนาและเพิ่มชองทางการซ้ือขายในตลาดอนุพันธ 
 

การรับสมาชกิตลาดอนุพันธ 
 

สมาชิกตลาดอนุพันธเปนตัวกลางสําคัญท่ีเชื่อมตอความตองการซื้อขายกับระบบการซื้อขายของ

ตลาดอนุพันธ ในป 2551 บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไดพิจารณารับสมาชิกตลาดอนุพันธเพิ่มเติมจํานวนท้ังส้ิน 11 ราย 

โดยเร่ิมตนสมาชิกภาพในวันท่ี 17 มีนาคม 2551 จํานวน 2 ราย  ไดแก  บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

(SYRUS) และบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) (UOBKH) และเร่ิมตนสมาชิกภาพในวันท่ี 22 

กันยายน 2551จํานวน 9 ราย ไดแก บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) (AIRA) บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน 

จํากัด (มหาชน) (ASL) บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (BSEC) บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด (FES) 

บริษัทหลักทรัพยฟนันซา จํากัด (FSL) บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด (GBS) บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล 

จํากัด (มหาชน) (IVG) บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KEST) และบริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด 

(มหาชน) (US) นอกจากน้ี ในวันท่ี 2 มีนาคม 2552 บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไดรับผูประกอบธุรกิจคาทองคําจํานวน 

4 รายเปนบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนท่ีจํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับทองคํา (Gold Related 

Agent) ไดแก บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด (HGF) บริษัท เอ็ม ที เอส โกลด ฟวเจอร จํากัด (MTSGF) 

บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด (TCAF) และ บริษัท วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ฟวเจอรส จํากัด (YLG) ทํา

ให ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 สมาชิกตลาดอนุพันธมีจํานวนท้ังส้ิน 40 บริษัท  

 

การลดอุปสรรคการซื้อขายของผูลงทุนตางชาต ิ
 

ตลาดอนุพันธไดรับ no-action letter จาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นชอบให SET50 Index Futures เปนสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีผูลงทุนในสหรัฐอเมริกา

สามารถจะซื้อขายผานโบรกเกอรในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนสมาชิกหรือมบีัญชีกับสมาชิกของตลาดอนุพันธได ต้ังแต

วันท่ี 26 พฤศจกิายน 2551 เปนตนมา ซึ่งจะชวยลดอุปสรรคและขอจํากัดในการเขามาซื้อขายของผูลงทุน

ตางประเทศ 
 

 การดําเนินงานทางดานการตลาด 
 

การใหความรูแกผูที่เก่ียวของ 
 

ตลาดอนุพันธและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกันใหความรูแกผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของ โดยมุงหวังท่ี

จะสรางผูลงทุนคุณภาพและเจาหนาที่ที่มีความรูในตลาดทุนไทย  โดยในป 2551 ตลาดอนุพันธมุงเนนการให

ความรูท่ีเก่ียวกับ Single Stock Futures และ Gold Futures เพื่อเตรียมความพรอมแกทุกฝายในการซื้อขายสินคา

ใหม โดยไดรวมมือกับสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (TSI) จัดอบรมแกผูลงทุน

และเจาหนาท่ีบริษัทสมาชิกรวมท้ังส้ิน 9,432 คน และยังรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน Scotia Mocatta (Hong 

Kong), The Options Industry Council (USA) ฯลฯ จัดอบรมความรูโดยมีวิทยากรรับเชิญจากตางประเทศมา

แลกเปล่ียนประสบการณอยางตอเน่ือง 
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นอกจากน้ี ตลาดอนุพันธยังไดจัดทําส่ือความรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

ในชองทางที่เหมาะสม เชน บทความเผยแพรทางหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ และสารคดีโทรทัศน เปนตน 
 

  
 

 

การประชาสัมพันธและสงเสริมการซ้ือขาย 
 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ตลอดจนเปน

การประชาสัมพันธการซื้อขายในตลาดอนุพันธใหเปนท่ี

รูจักแกผูลงทุน  ตลาดอนุพันธไดดําเนินการประชาสัมพันธ 

สินคาและการซื้อขายท้ังในประเทศและตางประเทศ ใน

รูปแบบการออกบูธประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมในงาน

ตางๆ  เชน การรวมออกบูธประชาสัมพันธในงาน Money 

Expo ท่ีกรุงเทพฯ เชียงใหม และนครราชสีมา  

งาน SET In The City ท่ีนครสวรรค และอุบลราชธานี และ

งาน FOW ณ ประเทศสิงคโปร เปนตน    
 

นอกจากน้ี ยังไดมีการจัดโครงการเพื่อสงเสริมการซ้ือขายสําหรับผูลงทุน บริษัทสมาชิก และ

เจาหนาท่ีการตลาดอยางตอเน่ือง ไดแก  
 

• โครงการ “Lucky กับ TFEX” และโครงการ “Top 20 Futures Icon” โดยนําผูลงทุนและ

เจาหนาท่ีการตลาดท่ีไดรับรางวัลจากท้ังสองโครงการ พรอมท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีของตลาด

อนุพันธ รวมท้ังหมด 37 ทาน ไปทัศนศึกษาและดูงานตลาดอนุพันธ ณ ประเทศเกาหลีใต ใน

เดือนกรกฎาคม 2551 

• โครงการ “The Star Marketing 2008” เปนความรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เพื่อมอบรางวัล TFEX Star ใหแกเจาหนาท่ีการตลาดท่ีมีความสามารถในการหาลูกคาใหมท่ีมี

ธุรกรรมซื้อขายอนุพันธรวมสูงสุด 3 อันดับแรก 
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กิจกรรมชวยเหลือสังคม 
 

ตลาดอนุพันธไดตระหนักถึงการมีสวนรวมในการทําประโยชนแกสังคมไทย และไดแสดงเจตนารมณ

ท่ีชัดเจนตอการพัฒนาสังคมอยางตอเน่ือง ดวยการสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานเพื่อสังคมตาง ๆ เชน กิจกรรม 

“TFEX ปนนํ้าใจ สูสังคม” โดยการมอบเครื่องใชและอุปกรณการเรียนการสอนใหแก โรงเรียนบานหนองกรด

สามัคคี จ.สระบุรี การรวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน ท่ีศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ และมอบอุปกรณการศึกษาท่ีจําเปนใหแกโรงเรียนเทศบาลบานตะเกียบ เปน

ตน 
 

การรวมมือกับตลาดอนุพนัธในตางประเทศ 
 

 ตลาดอนุพันธไดมีการลงนามในบันทึกความ

เขาใจรวมกับ Chicago Board Options Exchange (CBOE) ซึ่ง

เปนตลาดออปชั่นท่ีใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปล่ียน

ขอมูลและพัฒนาความรวมมือในดานตาง ๆ เมื่อวันท่ี 16 

พฤษภาคม 2551 และไดลงนามรวมกับ The Options Industry 

Council (OIC) ซึ่งเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีเผยแพรความรู

เก่ียวกับออปชั่นในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดย

ตลาดอนุพันธและ OIC ไดทําขอตกลงเพื่อเผยแพรความรูดานออปชั่นแกผูลงทุนไทย ในวันท่ี 5 กันยายน 2551 

และไดมีการรวมจัดสัมมนา "Developing a Trading Strategy ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 และสัมมนา 

Managing Your Portfolio with Options ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 โดยมี  Mr. Steve Meizinger จาก  

International Securities Exchange (ISE) เปนวิทยากร เพื่อใหความรูเก่ียวกับการใชออปชั่นบริหารพอรตลงทุน 
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4. ขอมูลสถิติที่สําคัญในป 2551 

 
 ป 2551 ป 2550 เปลี่ยนแปลง (%) 

ปริมาณการซือ้ขาย (สัญญา)  2,148,620 1,236,884 73.71 
 - Single Stock Futures 3,838  - - 

 - SET50 Index Futures 2,099,098  1,228,238 70.90  

 - SET50 Index Options 45,684  8,646  428.38  
ปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยตอวัน (สัญญา)  8,837  5,219  69.32  
 - Single Stock Futures  154  - - 

 - SET50 Index Futures 8,498  5,013  69.52  

 - SET50 Index Options 185   206  -10.19  
มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท)  937,782.18  706,319.55  32.77  
 - Single Stock Futures  383.97  - - 

 - SET50 Index Futures 937,194.11  706,286.01  32.69  

 - SET50 Index Options  204.11   32.54  527.26  
มูลคาการซื้อขายเฉล่ียตอวัน (ลานบาท)  3,810.49  2,884.57  32.14  
 - Single Stock Futures  15.36  - - 

 - SET50 Index Futures 3,794.31  2,882.80  31.62  

 - SET50 Index Options  0.83  0.77  7.79  
สถานะคงคาง (สัญญา) 22,747  13,790  64.95  
 - Single Stock Futures  178  - - 

 - SET50 Index Futures 22,096  13,609  62.36  

 - SET50 Index Options  473   181  161.33  

สัดสวนผูลงทนุ (%)       
  - Local Institutions 26.38 25.33 4.15 

  - Local Customers 56.57 54.98 2.89 

  - Foreign Investors 17.05 19.69 -13.41 
จํานวนบัญชีซือ้ขาย (บัญชี)       15,894           9,531  66.76 
  - Local Institutions                 724             424  70.75 

  - Local Investors      14,817    8,873  66.99 

  - Foreign Investors                  353      234  50.58 
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สัดสวนการตลาดของบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธตามปริมาณการซื้อขายในป 2551 

 

อันดับ ช่ือยอ ช่ือบริษัท ป 2551 ป 2550 เปล่ียนแปลง 
1 KEST บมจ. หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 12.92% 10.97% +1.95 

2 TNITY บจก. หลักทรัพย ทรีนีต้ี 12.48% 13.41% -0.93 

3 PST บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 9.95% 9.18% +0.77 

4 KGI บมจ.  หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) 8.95% 13.55% -4.60 

5 ZMICO บมจ. หลักทรัพย ซีมิโก 4.97% 2.93% +2.04 

6 BLS บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง 4.70% 7.09% -2.39 

7 PHATR บมจ. หลักทรัพย ภัทร 4.68% 4.51% +0.17 

8 UBS บจก. หลกัทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย)  3.65% 3.83% -0.18 

9 SSEC บมจ. หลักทรัพย ซิกโก  3.47% 2.25% +1.22 

10 JPM บจก. หลกัทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย)  3.39% 3.39% +0.00 

11 SCBS บจก. หลักทรัพย ไทยพาณิชย 2.98% 1.91% +1.07 

12 ASP บมจ. หลักทรัพย เอเซยีพลัส 2.97% 3.49% -0.52 

13 AYS บมจ. หลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา 2.95% 5.19% -2.24 

14 KKS บจก. หลักทรัพย หลักทรัพย เกียรตินาคิน 2.94% 2.48% +0.46 

15 ACLS บจก. หลักทรัพย สินเอเซีย 2.58% 1.57% +1.01 

16 CNS บมจ. หลักทรัพย พัฒนสิน 2.48% 3.78% -1.30 

17 CS บมจ. หลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย)  2.23% 3.50% -1.27 

18 TNS บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 1.98% 2.00% -0.02 

19 TSC บจก. หลักทรัพย ทิสโก 1.62% 1.16% +0.46 

20 SCIBS บจก. หลักทรัพย นครหลวงไทย 1.60% 1.17% +0.43 

21 MPSEC บจก. หลักทรัพย หลักทรัพย เมอรชัน่ พารทเนอร 1.34% 0.61% +0.73 

22 DBSV บมจ. หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย)  0.86% 1.37% -0.51 

23 BSEC บมจ. หลักทรัพย บีฟท 0.70% - - 

24 FSL บจก. หลักทรัพย ฟนันซา 0.59% - - 

25 GBS บจก.หลักทรัพย โกลเบล็ก 0.41% - - 

26 SYRUS บมจ.  หลักทรัพย ไซรัส 0.39% -- - 

27 BTSEC บจก. หลักทรัพย บีที 0.39% 0.28% +0.11 

28 UOBKH บมจ. หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) 0.34% - - 

29 KS บมจ. หลักทรัพย หลักทรัพย กสิกรไทย 0.33% - - 

30 ASL บมจ. หลักทรัพย แอดคินซัน 0.31% - - 

31 CLSAT บมจ. หลักทรัพย ซี แอล เอส เอ  (ประเทศไทย)  0.29% 0.25% +0.04 

32 UOBFT บจก. ยูโอบี บุลเลยีน แอนด ฟวเชอร (ไทย) 0.24% 0.11% +0.13 

33 AIRA บมจ. หลักทรัพย ไอรา 0.22% - - 

34 FES บจก. หลักทรัพย ฟารอีสท 0.06% - - 

35 IVG บมจ. หลักทรัพย ไอ วี โกลบอล 0.02% - - 

36 US บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด 0.02% - - 

หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามจํานวนสัญญาที่ซื้อขายในป 2551 
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 สรุปภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธประจําป 2551 
 

 ปริมาณการซื้อขายในป 2551 มีจํานวนรวมท้ังส้ิน 2,148,620 สัญญา เพิ่มขึ้นจากในปกอน 73.71% 

คิดเปนมูลคา 937,782.18 ลานบาท โดย SET50 Index Futures มีสัดสวนการซื้อขายสูงถึงรอยละ 97.70% ของ

ปริมาณการซื้อขายท้ังหมด เน่ืองจากดัชนี SET50 มีความผันผวน  

 สําหรับปริมาณการซื้อขายเฉล่ียตอวันอยูท่ีระดับ 8,837 สัญญา มูลคาการซื้อขายเฉล่ียตอวันอยูท่ี

ระดับ 3,810 ลานบาท แบงเปน SET50 Index Futures มีการซื้อขายเฉล่ียตอวัน  8,498 สัญญา คิดเปนมูลคา

เฉล่ียตอวัน 3,794 ลานบาท SET50 Index Options มีการซื้อขายเฉล่ียตอวัน 185 สัญญา คิดเปนมูลคาเฉล่ียตอ

วัน 0.83 ลานบาท และ Single Stock Futures มีการซื้อขายเฉล่ียตอวัน 154 สัญญา คิดเปนมูลคาเฉล่ียตอวัน 

15.36 ลานบาท  

มูลคาการซือ้ขายรวมของทุกสินคาในตลาดอนุพันธเพิ่มขึ้น 32.77% จากป 2550 โดยมปีริมาณซือ้ขาย

สูงสุดจํานวน  21,279 สัญญา ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2551 และปริมาณซื้อขายตํ่าสุดจํานวน 1,807 สัญญา ในวันท่ี 

10 เมษายน 2551 

 

 

กราฟแสดงปริมาณการซื้อขายและสถานะคงคางในตลาดอนุพนัธ 
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ผูลงทุนหลัก คือ กลุมผูลงทุนในประเทศ โดยมีสัดสวนการซื้อขาย 56.57% ของปริมาณการซื้อขาย

ท้ังหมด บริษัทสมาชิก 5 อันดับแรกท่ีมีการซือ้ขายรวมสูงสุดมีสัดสวน 49.27% ของปริมาณการซื้อขายท้ังหมด 

ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KEST) บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

(TINITY) บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (PST) บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) (KGI) และ บริษัทหลักทรัพย ซีมโิก จํากัด (มหาชน) (ZMICO) ตามลําดับ 
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กราฟแสดงปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures เทียบกับมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในดัชนี SET50 
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กราฟแสดงสัดสวนผูลงทุนในตลาดอนุพันธ 
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 5. คณะกรรมการ 

 

 คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 
67 และ 68 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ มาตรา 60 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา พ.ศ. 2546 โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ อยางนอยสองในหาของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เปนบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหนาท่ีเพื่อดูแลผลประโยชนของสมาชิก ผูลงทุน หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของกับตลาด
สัญญาซื้อขายลวงหนาในอัตราสวนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ คือ  อยางนอยหน่ึงคนตองเปนผูลงทุน
หรือสามารถรักษาประโยชนของผูลงทุน  และอยางนอยสองคนตองเปนบุคคลท่ีอยูในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการซื้อ
ขายสินคาอางอิงหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของสินคาอางอิง   โดยคณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ 
จํานวน 10 ทาน ดังน้ี 

 

 รายชื่อคณะกรรมการ *  
 

1. นายปกรณ  มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 

2. นางภัทรียา   เบญจพลชัย รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการ 

4. นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช กรรมการ 

5. นางชนิสา  ชุติภัทร กรรมการ 

6. นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ กรรมการ 

7. นายมนตรี  ศรไพศาล, CFA กรรมการ 

8. นายวิชัย  พูลวรลักษณ กรรมการ 

9. นายวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ กรรมการ 

10. นางเกศรา   มัญชุศรี กรรมการผูจัดการ 
 

 * หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 
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 ขอมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ 

 
 นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 

 
 

• ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการ  

• กรรมการ บริษทั ไทยพรอสเพอริต้ี แอ็ดไวซอรี่ จํากัด  

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จํากัด 

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับการซือ้ขายสินคาเกษตร

ลวงหนา 
  

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• B.Sc. Economics The 

Queen's University of 

Belfast, Northern Ireland  

• ไดรับทุน Eisenhower 

Exchange Fellowships ดูงาน

ดานตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาบัตรหลักสูตรการ

ปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ

รวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี 8 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

(หลักสูตร ว.ต.ท.) รุนท่ี 4 

 

 

• ประธานกรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต 

เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)  

• รองประธานกรรมการคนท่ีสอง บริษัท ไออารพีซี 

จํากัด (มหาชน) 

• ผูบริหารแผน บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย 

จํากัด (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา

แหงประเทศไทย  

• รองผูวาการ (เสถียรภาพการเงิน) ธนาคารแหง

ประเทศไทย  

• เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

• กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

• ผูชวยผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย  

• กรรมการรองผูจัดการ และกรรมการผูจัดการ  

ธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) 
 

 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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 นางภัทรียา  เบญจพลชัย  รองประธานกรรมการ  

  การศึกษา  ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน  

•  
 

• กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

• กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

• กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย 

• กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• กรรมการ คณะกรรมการกํากับและพัฒนาตลาดตรา

สารหน้ีในประเทศ 

• อนุกรรมการสรางความรูความเขาใจและการ

ประชาสัมพันธการดําเนินการเกี่ยวกับ Corporate 

Governance ในประเทศไทย 

• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน

ไทย 

• ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประกอบธุรกจิของคนตาง

ดาว กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 

 

  ประสบการณในการทาํงาน  

 

 

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร

มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต  

(บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบัตรดานการ

สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร

ผูบริหาร มหาวทิยาลัย

มิชิแกน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร ว.ต.ท.) รุนท่ี 1  
 

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

• กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

• ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ประจําคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจ การพาณิชย และอตุสาหกรรม วุฒิสภา  

• กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชพีบัญช ี

• กรรมการจัดอนัดับเครดิต บริษัท ทริส เรตต้ิง จํากัด 

• คณะกรรมการ สมาคมนักบัญชีและผูสอบบญัชีรับ

อนุญาตแหงประเทศไทย 
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 นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย  กรรมการ  

  การศึกษา  ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน  

  
 

• รองผูจัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลัง

การซื้อขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด  

• กรรมการ บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 

• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 

• คณะกรรมการพิจารณาเน้ือหาวิชาการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ท่ีปรึกษา World Wild Fund For Nature หรือ WWF 

ประเทศไทย 
 

 

  ประสบการณในการทาํงาน  

 

 

• The Wharton Advanced 

Management Program 

(AMP), University of 

Pennsylvania, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร

และการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร

และการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร ว.ต.ท.)   

รุนท่ี 2 
 

 
 

• ประธานศูนยระดมทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ประธานท่ีปรึกษาตลาดหลักทรัพย mai 

• กรรมการ บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จาํกัด 

• กรรมการ บริษทั สยามดีอาร จํากัด 

• กรรมการ บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 

เพื่อผูลงทุนตางดาว จํากัด 

• กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

• กรรมการ บริษทั แฟมมิล่ี โนฮาว จาํกัด 

• กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด 

• กรรมการโครงการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย  

• ท่ีปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจดัทํา “ดัชนีความ

รับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมไทย” (Thailand CSR 

Index) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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 นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช  กรรมการ  

  การศึกษา  ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน  

  
 

• รองผูจัดการ สายงานตรวจสอบภายในและกํากับ

กิจกรรมองคกร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด 

• กรรมการ บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม  

เพื่อผูลงทุนตางดาว จํากัด 

• กรรมการ บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

• อาจารยบรรยายพิเศษหลักสูตรปริญญาโท  

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• อาจารยบรรยายพิเศษหลักสูตรปริญญาโท  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

 

  ประสบการณในการทาํงาน  

 

 

• ปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท  

คณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี  

คณะนิติศาสตร  

(เกียรตินิยมดี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• Executive Program at 

U.S. Securities and 

Exchange Commission, 

Washington DC 

• Privatization Program at 

World Bank, 

Washington DC. 

• Berkeley Executive 

Program at University of 

California Berkeley, 

Berkeley 

 

 

 

 
 

• กรรมการในคณะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ

หางหุนสวน บริษัท และองคกรธุรกิจ สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฏีกา 

• กรรมการในคณะกรรมการยกรางพระราชบญัญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง กระทรวงพาณิชย 

• รองผูจัดการ สายงานกํากับองคกรและสงเสริมบรรษัท-  

ภิบาล ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองผูจัดการ สายงานกํากับตลาด ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

• รองผูจัดการ สายงานกิจกรรมองคกร ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

• ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการกํากับและพฒันา 

ตลาดทุน กระทรวงการคลัง 
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 นางชนิสา ชุตภิัทร  กรรมการ  

 การศึกษา  ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน  

  • ผูชวยผูจัดการ สายงานการเงินและงานบริหาร ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด 
• กรรมการ บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
• กรรมการ บริษทั แฟมมิล่ี โนฮาว จาํกัด   

 

  ประสบการณในการทาํงาน  
 

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร
และการบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
บัณฑิต (สาขาวิชาบัญชี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุนท่ี 71 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร ว.ต.ท.) รุนท่ี 1 

 

 • กรรมการผูจัดการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานนายทะเบียนและ
บริการปฏิบัติการหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด 

• ผูอํานวยการ ศูนยบริการปฏิบติัการหลักทรัพย  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ท่ีปรึกษาดานการปฏิบัติการหลักทรัพย   
บริษัท ทรีนีต้ี อนิฟอรเมชัน จาํกัด  

• ผูชวยผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เค จี ไอ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)  

 

 
 

 นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ  กรรมการ  

  การศึกษา  ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน  
  • กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษทัหลักทรัพย ดีบีเอส  
วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

• กรรมการบริหาร สมาคมบริษทัหลักทรัพย  
• ประธานชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขายลวงหนา 
• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
• กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

  ประสบการณในการทาํงาน  
 

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม  
University of 
Queensland, Brisbane, 
Australia 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
เคมี (เกียรตินิยม) Monash 
University, Melbourne, 
Australia 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร ว.ต.ท.) รุนท่ี 1 

 
 • กรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด  

• กรรมการ บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด  
• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอสจ ีสินเอเซยี จํากัด 
• กรรมการ บริษทัเงินทุน สินเอเซีย จาํกัด (มหาชน)  
• ผูจัดการสํานักงานผูแทน SG Securities Research 

Company Limited Thailand Representative  
• ผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย  Socgen - 

Crosby Research Company Limit 
 

 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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 นายมนตรี  ศรไพศาล, CFA  กรรมการ  

  การศึกษา  ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน  

  
 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษทัหลักทรัพย กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซวีดีี 

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

• กรรมการบริหาร สมาคมบริษทัหลักทรัพย  

• คณะกรรมการชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา  

• คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท

หลักทรัพย 
 

 

  ประสบการณในการทาํงาน  

 

 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

(การเงิน) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 

(คอมพวิเตอร) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 4  

• Chartered Financial 

Analyst from Association 

for Investment 

Management and 

Research  
 

 • กรรมการผูจัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษทั

หลักทรัพย วิคเคอร บัลลาส (ประเทศไทย) จาํกัด  

• ผูจัดการอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย  

เอส จี สินเอเซยี จํากัด  

• ผูอํานวยการ ฝายลงทุน บริษัท อเมริกัน อินเตอรเนชั่น

แนล แอสชัวรันส จํากัด  

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวาณิชธนกจิ  

บริษัทหลักทรัพย เจ เอฟ ธนาคม จํากัด  

• นักวิเคราะหระบบรายงานการบริหาร บริษัท  

ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการ และกรรมการการลงทุนและสินเชื่อ  

ธนาคารออมสิน 
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 คุณวิชัย  พูลวรลักษณ  กรรมการ  

  การศึกษา  ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน  

  
 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• นายกสมาคม สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  

• รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  

• ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ พรอพเพอรต้ี 

จํากัด  

• กรรมการ บริษทั เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) 

• ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนใน

หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• อนุกรรมการกําหนดนโยบายพัฒนาท่ีดิน อาคาร 

และสถานท่ี ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 

  ประสบการณในการทาํงาน  

 

 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย รุนท่ี 8 

• ประกาศนียบัตร CEO 

Development Institute  

• ประกาศนียบัตรสูความเปนนายท่ี

สมบูรณแบบ สถาบันการบริหาร

และจิตวิทยา รุนท่ี 4   

• โครงการเสริมสรางผูจัดการ 

ยุคใหม คณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญช ีจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย รุนท่ี 10 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร 

วตท.) รุนท่ี 1  
 

 • กรรมการ บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 

• กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท อีจีว ี

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
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 นายวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ  กรรมการ  

  การศึกษา  ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน  

  
 

• รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ สภาธรุกิจตลาดทุนไทย  
• กรรมการและประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• ผูพิพากษาสมทบ และกรรมการชมรมผูพิพากษาสมทบ 
ศาลทรัพยสินทางปญญา และการคา 

• ระหวางประเทศกลาง  
• Asia Cabinet Member, The University of Chicago 

Graduate School of Business's Global Advisory 
Board  

• นายกสมาคม The University of Chicago Alumni Club 
of Thailand  

 

  ประสบการณในการทาํงาน  

 

 

• ปริญญาบัตรหลักสูตรการ

ปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ

รวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี 17 

• วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร, 

สถาบันปองกันประเทศ  

• M.B.A., University Of 

Chicago Graduate School 

Of Business ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

• Certificate, Executive 

Development Program, 

Wharton School, University 

of Pennsylvaniaประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

• Diploma, Director 

Certification Program; 

Certificate, Chairman 2000 

Program; Certificate, Charter 

Director Course สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั

ไทย  

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 3 

 • ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ
ใหญ บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จาํกัด  

• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการ
ผูอํานวยการ ผูกอต้ังบริษัทหลักทรัพย กรุงศรี
อยุธยา จํากัด   

• กรรมการและกรรมการการลงทุน บริษัทประกันชีวิต 
อยุธยา อลิอันซ ซี พี จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการ และผูชวยกรรมการผูอํานวยการ บริษัท
หลักทรัพย เอกธํารง จํากัด (มหาชน)  

• อุปนายก และกรรมการ สมาคมนักวิเคราะห
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ ประธาน
อนุกรรมการวินัย และอนุกรรมการพิจารณา
แนวทางดานเทคโนโลยี ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  

• กรรมการบริหาร และประธานชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย  
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 นางเกศรา มญัชุศรี  กรรมการ  

  การศึกษา  ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน  

  
 

• ผูชวยผูจัดการ กลุมงานพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการบริหาร  คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 

 

  ประสบการณในการทาํงาน  

 

 

• ปริญญาโททางการเงิน 

Golden Gate University, 

San Francisco, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร ว.ต.ท.) รุนท่ี 4 
 

 
 

• ผูอํานวยการ โครงการพัฒนาตลาดตราสารการเงิน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองกรรมการผูจัดการ ศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทย 

• ผูอํานวยการฝาย บริษัทเงินทุนหลักทรัพยสินเอเซีย 
 

 

 

 ผลตอบแทนกรรมการ 
 

ป 2551 ผลตอบแทนรวมท่ีจายใหแกกรรมการท่ีเปนบุคคลภายนอกจํานวน 7 ทาน รวมเปนจํานวน

เงินท้ังส้ิน 890,000 บาท (-แปดแสนเกาหมื่นบาทถวน-) (กรรมการท่ีเปนผูบริหารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ) 

 

นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน ไมมีกรรมการของบริษัททานใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม

ในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัททําข้ึน 
 

 การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ 
 

ไมมี เน่ืองจาก บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไมมบีริษัทในเครือ 

 

 การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ  
 

ไมมีการเปล่ียนแปลงการถือหุนของกรรมการ ในระหวางป 2551 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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 การประชุมคณะกรรมการ 
 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดจัดใหมีขึ้นอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยไดมีการกําหนดไว

เปนการลวงหนาตลอดทั้งป พรอมท้ังกําหนดใหมีการประชุมเปนการพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

 

ท้ังน้ี ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1  มกราคม  2551  ถึง  วันท่ี 31  ธนัวาคม 2551 ไดมีการประชมุท้ังส้ิน 7 

คร้ัง  โดยการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังน้ี * 
 

จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชมุ / การประชมุทั้งหมด 
ชื่อ การประชุมครั้ง

ปกต ิ
การประชุมครั้ง

พิเศษ 
รวม 

1.  นายปกรณ   มาลากุล ณ อยุธยา 6/6 1/1 7/7 

2.  นางภัทรียา   เบญจพลชัย 4/6 0/1 4/7 

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 5/6 1/1 6/7 

4.  นางภัทธีรา   ดิลกรุงธีระภพ 6/6 1/1 7/7 

5.  นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 1 2/2 - 2/2 

6.  นายจรัมพร   โชติกเสถียร 5/6 1/1 6/7 

7.  นางนงราม   วงษวานิช 5/6 0/1 5/7 

8.  ผศ.ดร.พัชราวลัย  ชัยปาณี 5/6 0/1 5/7 

9. นายสมจินต  ศรไพศาล 6/6 1/1 7/7 

10. นายสุเทพ  พีตกานนท 2 2/3 0/1 2/4 

11. ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย 4/6 1/1 5/7 

12. นางเกศรา  มัญชุศรี 6/6 1/1 7/7 
 

หมายเหตุ  1  นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ      

  เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2551  

 2  นายสุเทพ พีตกานนท  ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2551 

เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 

 

 คณะอนุกรรมการ 
 

คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติแตงต้ังคณะอนุกรรมการตางๆ  ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดความโปรงใสยุติธรรมตอการปฏิบัติงาน 

 

ท้ังน้ี ในป 2551 คณะอนุกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีท้ังส้ิน 2 ชุด ดังน้ี  
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คณะอนุกรรมการวินัย   ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2551 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการ บมจ. ตลาด

อนุพันธฯ มีมติแตงต้ังคณะอนุกรรมการวินัย เพื่อพิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลท่ีฝาฝนหรือมีสวน

เก่ียวของในการฝาฝนขอกําหนดของตลาดอนุพันธ  โดยประกาศมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553  

 

คณะกรรมการอุทธรณ   ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2551 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ 

มีมติแตงต้ังคณะกรรมการอุทธรณ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกับคํา

อุทธรณตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป  โดยประกาศมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 ถึง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  
 
 
 

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 

1. นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ ประธานอนุกรรมการ 

2. นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ อนุกรรมการ 

3. นายมนตรี ศรไพศาล อนุกรรมการ 

4. นายสุทธิ สุขยิ่ง อนุกรรมการ 

5. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช อนุกรรมการ 

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 

1. ศ.หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการอุทธรณ 

2. นายศุกรีย   แกวเจริญ กรรมการอุทธรณ 

3. นายมานพ   นาคทัต กรรมการอุทธรณ 

4. ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย กรรมการอุทธรณ 

5. นายชัยเกษม  นิติสิริ กรรมการอุทธรณ 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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6. งบการเงิน 
 

เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ตลาด

อนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ

ขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการ

ตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

หรือไม   การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ

ทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยาง

เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ี แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

อุณากร พฤฒิธาดา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3257 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

 



 

 รายงานประจําป 2551 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      

งบดุล      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550           
       

      ตามที่ปรับใหม 

    พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 

  หมายเหต ุ                  บาท                  บาท 

       

สินทรัพย      
       

สินทรัพยหมุนเวียน      
       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  7,752,857  18,500,594 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  86,258,732  86,914,097 

ลูกหนี้และรายไดคางรับ 9  52,825,631  9,869,402 

ดอกเบี้ยคางรับ   533,429  848,964 

เงินใหกูยืมแกกิจการใหญ 18  205,000,000  110,000,000 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 18  5,201,344  4,715,829 
       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน   357,571,993  230,848,886 

       

สินทรัพยไมหมุนเวียน      
       

เงินลงทุนระยะยาว 10  5,000,000  - 

อุปกรณ-สุทธิ 11  840,161  825,426 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 12  300,939  141,087 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 18  945,640  902,440 
       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   7,086,740  1,868,953 
       

รวมสินทรัพย   364,658,733  232,717,839 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 31 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      

งบดุล      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550           
       

      ตามที่ปรับใหม 

    พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 

  หมายเหต ุ                  บาท                  บาท 
       

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      
       

หนี้สินหมุนเวียน      
       

เจาหนี้และคาใชจายคางจาย   2,667,959  6,329,096 

เจาหนี้และคาใชจายคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน 18  67,881,577  46,862,115 

รายไดรับลวงหนา   160,259,652  69,765,862 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย   1,234,069  324,469 

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย   1,295,734  1,759,223 

ภาษีเงินไดคางจาย   1,965,554  155,333 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18  73,396  23,268 
       

รวมหนี้สินหมุนเวียน   235,377,941  125,219,366 
       

หนี้สินไมหมุนเวียน      
       

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ    13  2,281,626  1,897,560 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   665,000  665,000 
       

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   2,946,626  2,562,560 
       

รวมหนี้สิน   238,324,567  127,781,926 
       

สวนของผูถือหุน      
       

ทุนเรือนหุน 14     

 ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว      

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

สํารองตามกฎหมาย 17  1,329,319  - 

กําไรสะสม   25,004,847  4,935,913 
       

รวมสวนของผูถือหุน   126,334,166  104,935,913 
       

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   364,658,733  232,717,839 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 31 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

 รายงานประจําป 2551 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      

งบกําไรขาดทนุ      

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550          
       

      ตามที่ปรับใหม 

    พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 

  หมายเหต ุ  บาท  บาท 

       

รายได      
       

คาธรรมเนียมการซื้อขาย   136,840,046  78,016,099 

คาธรรมเนียมสมาชิก   50,334,748  34,985,981 

รายไดคาบริการขอมูล   8,615,150  3,929,499 

รายไดดอกเบี้ย 18  7,778,424  7,649,053 

รายไดอื่น   2,434,548  1,387,038 
       

รวมรายได   206,002,916  125,967,670 

       

คาใชจาย      
       

คาใชจายในการบริหาร 15  175,228,999  105,917,300 
       

รวมคาใชจาย   175,228,999  105,917,300 

       

กําไรกอนภาษีเงินได   30,773,917  20,050,370 

ภาษีเงินได   9,375,664  3,101,195 
       

กําไรสุทธิสําหรับป   21,398,253  16,949,175 

       

กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน 16     
       

กําไรสุทธิสําหรับป   2.14  1.69 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 31 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      

 

 
 

2288 

 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน     

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550         
           

      สํารองตาม  กําไร(ขาดทนุ)   

    ทุนเรือนหุน  กฎหมาย  สะสม  รวม 

  หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
           
ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2551 

         

 - ตามที่รายงานไวเดิม   100,000,000  -  6,833,473  106,833,473 

 - การปรับงบการเงิน

ยอนหลังจากการนํา

มาตรฐาน 

         

      การบัญชีใหมมาปฏิบัติ 6  -  -  (1,897,560)  (1,897,560) 
           

ยอดคงเหลือตนปหลังปรับ
งบการเงินยอนหลัง 

  100,000,000  -  4,935,913  104,935,913 

กําไรสุทธิสําหรับป   -  -  21,398,253  21,398,253 

สํารองตามกฎหมาย   -  1,329,319  (1,329,319)  - 
           

ยอดคงเหลือปลายปวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

  100,000,000  1,329,319  25,004,847  126,334,166 

           

           

ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2550 

         

 - ตามที่รายงานไวเดิม   100,000,000  -  (10,470,205)  89,529,795 

 - การปรับงบการเงิน

ยอนหลังจากการนํา

มาตรฐาน 

         

      การบัญชีใหมมาปฏิบัติ 6  -  -  (1,543,057)  (1,543,057) 
           

ยอดคงเหลือตนปหลังปรับ
งบการเงินยอนหลัง 

  100,000,000  -  (12,013,262)  87,986,738 

กําไรสุทธิสําหรับป   -  -  16,949,175  16,949,175 
           

ยอดคงเหลือปลายปวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

  100,000,000  -  4,935,913  104,935,913 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 31 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้     



 

 รายงานประจําป 2551 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      

งบกระแสเงินสด      

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550          
       

     ตามที่ปรับใหม 

    พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 

  หมายเหต ุ  
  

บาท 
 

  
บาท 

       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

กําไรกอนภาษีเงินได   30,773,917  20,050,370 

รายการปรับปรุง        

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 11, 12  278,386  214,393 

 กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน   (29,713)  - 

 รายไดดอกเบี้ย   (7,778,424)  (7,649,053) 
       

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน      

 ลูกหนี้และรายไดคางรับ   (42,956,229)  (6,798,520) 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   (485,515)  1,544,767 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   (43,200)  (902,440) 

 เจาหนี้และคาใชจายคางจาย   (3,661,137)  4,466,145 

 เจาหนี้และคาใชจายคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   21,019,462  46,168,264 

 รายไดรับลวงหนา   90,493,790  (19,646,827) 

 ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย   909,600  324,469 

 ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย   (463,489)  126,193 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   50,128  (291,563) 

 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ   384,066  354,503 

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   -  240,000 
       

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน   88,491,642  38,200,701 

จายภาษีเงินได   (7,565,443)  (2,945,862) 
       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน   80,926,199  35,254,839 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 31 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      

งบกระแสเงินสด (ตอ)      

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550           
       

     ตามที่ปรับใหม 

    พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 

    
  

บาท 
 

  
บาท 

       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว   (218,194,369)  (170,212,249) 

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว   (5,000,000)  - 

เงินใหกูยืมแกกิจการใหญ   (95,000,000)  (23,000,000) 

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ   (695,050)  (353,239) 

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน   (195,500)  (156,360) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว   218,849,733  159,898,172 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ   467,290  - 

ดอกเบี้ยรับ   8,093,960  8,153,366 
       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน   (91,673,936)  (25,670,310) 
       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ   (10,747,737)  9,584,529 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป   18,500,594  8,916,065 
       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป   7,752,857  18,500,594 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 31 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

 
1. ขอมูลทั่วไป 

 

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

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เพื่อประกอบกิจการบริการเปนศูนยกลางการซื้อขาย และท่ีปรึกษา เพื่อการซ้ือขายสัญญาซ้ือ

ขายลวงหนา หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายของสัญญาซ้ือขาย 

ลวงหนา 

 

บริษัทจัดต้ังและมีสถานประกอบการตามที่อยูที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ 

 

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากผูบริหารของบริษัทเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

 
2. นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินของบริษัท มีดังตอไปนี้ 

 
2.1 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความ

ถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน

ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวนเงินลงทุน 

ที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 

 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหฝายบริหาร ประมาณ

การและกําหนดสมมติฐานที่เก่ียวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลา

ท่ีเสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทํา

ตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและส่ิงที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
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ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบันเทาที่

จําเปน 

 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ        

ขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรงุมาตรฐานการบัญชี 

 

ในระหวางป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศ เร่ือง มาตรฐานการบัญชีใหม และ

มาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม 

ฉบับที่ 25   เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ฉบับที่ 29   เร่ือง สัญญาเชา 

ฉบับที่ 31   เร่ือง สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่ 33   เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 35   เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที่ 39   เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

ฉบับที่ 41   เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 43   เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบับที่ 49   เร่ือง สัญญากอสราง 

 

มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม 

ฉบับที่ 51   เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหมขางตนมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่

มีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยกเวน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  

เร่ืองสัญญาเชา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภทท่ีมีวันเร่ิมตนสัญญาเชาในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 

 

มาตรฐานการบัญชีไทยท่ีมีการแกไข และมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหมตามท่ีระบุขางตนไมมีผลกระทบ

อยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท เวนแตมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)  

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ซึ่งมีผลตอการนําเสนองบการเงินในสวนของการเปดเผยขอมูลอื่น ตามท่ีได

กลาวไวในหมายเหตุขอ 4 และขอ 5 

 

งบการเงินไดมีการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใช

ดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในสวนของทุน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 เร่ือง 

การนําเสนองบการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2552 มีดังนี้ 

 

ฉบับที่ 36   เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 54   เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

 

มาตรฐานดังกลาวคาดวาจะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 

 
2.3 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 

รายการตาง ๆ ในงบการเงินของบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท 

 

บริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ  ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวใน 

งบกําไรขาดทุน 

 
2.4 เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท (แตไมรวม

เงินฝากธนาคารประเภทท่ีตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีกําหนด) รวมทั้งเงินลงทุนระยะส้ันอื่นที่มี 

สภาพคลองสูงและมีวัตถุประสงคในการถือไวเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและจายชําระภาระผูกพันในระยะส้ัน 

ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา 

 
2.5 ลูกหนี้และรายไดคางรับ 

 

ลูกหนี้ ไดแก ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย และบริษัททั่วไป สวนรายไดคางรับไดแก รายไดคาธรรมเนียมและ

คาบริการที่ยังมิไดออกใบแจงหนี้ ลูกหนี้และรายไดคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 
 
 

2.6 เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนด วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทประจํา และตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งมีอายุเกินกวา 3 

เดือน ถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักการดอยคา (หากมี) 
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บริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงชี้วา เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคา 

ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคา 

รวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคา   

ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมไวในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหน้ี

ชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก

ดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
 

2.7 อุปกรณ 
 

อุปกรณแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคา

ตาม บัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใหประโยชนที่ประมาณการของสินทรัพยซึ่งกําหนดไว 5 ป 
 

มูลคาซากและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไดทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม ณ วันส้ินงวด 
 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่    

คาดวาจะไดรับคืน 
 

การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการน้ัน ตนทุนของ           

การปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะถูกบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากมีความเปนไปได 

คอนขางแนวา การปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมี      

การปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา  การปรับปรุงหลักจะตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู

ของสินทรัพยที่เก่ียวของ  
 

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรับกับราคา

ตามบัญชีและจะรวมไวอยูในงบกําไรขาดทุน 
 

2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

เม่ือเกิดขึ้น  ตนทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งสามารถระบุไดและเปนโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท และคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

มากกวาหน่ึงป  จะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และรายจายอื่นที่เก่ียวของ

โดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค 
 

คาใชจายซ่ึงทําใหเพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรเกินกวาขีดความสามารถเดิม 

จะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน คาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บันทึกเปนสินทรัพย 

ไมมีตัวตนจะตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณเปนเวลา 5 ป 
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2.9 การดอยคาของสินทรัพย 

 

อุปกรณ และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น รวมท้ังสินทรัพยไมมีตัวตนตองมีการทบทวนการดอยคา เม่ือมี

เหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจตํ่ากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพื่อพิจารณาผลตอ

รายการขาดทุนจากการดอยคา รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูง

กวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน  ซึ่งหมายถึงจํานวนท่ีสูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการ

ใช  สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอย

คา  ณ วันที่ในงบดุล บริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่บริษัทรับรูในงวด

กอน เม่ือประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปล่ียนแปลงไปภายหลังจากที่บริษัทไดรับรู

รายการขาดทุนจากการดอยคาแลว 
 

2.10 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะ

จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 
 

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหแก 

ผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 

2.11 ประมาณการหนี้สิน 
   

บริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน (ซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้ สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน)  

เม่ือเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต  

ภาระผูกพันดังกลาว คาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจายชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณ

การจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเช่ือถือ เม่ือไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว หากแนใจวาจะไดรับคืน 

อยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
 

  ประมาณการหนี้สินรับรูในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทตกลงท่ีจะจายชําระตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน  

อยางไรก็ตาม ตนทุนที่เก่ียวของกับกิจกรรมที่มีอยูอยางตอเนื่องไมถือเปนประมาณการหน้ีสิน 
  

2.12 ผลประโยชนพนักงาน 
 

2.12.1 บริษัทไดเขารวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูถือหุน 

รายใหญโดยใชแผนการกําหนดอัตราการจายสมทบ โดยที่สินทรัพยของกองทุนไดแยกออกจาก

สินทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัท และบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและบริษัท เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ

บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
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2.12.2 บริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงาน

ของประเทศไทย หนี้สินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยผูชํานาญทางสถิติอิสระโดยใชวิธี 

Projected Unit Credit ตามเกณฑคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปนการ

ประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตและคํานวณคิดลด

โดยใชอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหน้ีสิน

ดังกลาว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตน้ันประมาณการจาก

เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น กําไรหรือขาดทุนจาก

การเปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เกิดรายการนั้น  
 
2.13  การรับรูรายได 

 

บริษัทรับรูรายไดตามเกณฑดังนี้ 

 

ก. รายไดคาธรรมเนียมสมาชิก ประกอบดวยคาแรกเขาเปนสมาชิกและคาธรรมเนียมรายป โดยคาแรกเขา

เปนสมาชิก จะทยอยรับรูโดยวิธีเสนตรง เปนระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่เร่ิมใหบริการ สวนคาธรรมเนียม 

รายป รับรูรายไดเม่ือไดใหบริการแลว 

ข. รายไดคาธรรมเนียมการซื้อขาย รับรูรายไดเม่ือไดใหบริการแลว 

ค. รายไดคาบริการขอมูล รับรูรายไดเม่ือใหบริการแลว 

ง. รายไดดอกเบี้ยรับ บันทึกตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของ

ชวงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณาถึงจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึก

คางรับของบริษัท 

จ. รายไดอื่น รับรูตามเกณฑสิทธิ  
 

2.14 คาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยผลประโยชนที่จายใหแกคณะกรรมการของบริษัท (โดยไมรวมเงินเดือน 

โบนัส และผลประโยชนเก่ียวของที่จายใหกับผูบริหาร) 

 
3. การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 

3.1 วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ 
 

เงินลงทุนของบริษัทเปนเงินทุนเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ บริษัทยังไมมีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มจาก

แหลงภายนอกในระยะเวลาอันส้ัน แตมีนโยบายในการดํารงสภาพคลองของบริษัท 
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3.2 ความเส่ียงจากการลงทุนและการฝากเงิน (Credit risk) 

 

บริษัทไมมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของการลงทุนหรือการฝากเงินในสถาบันการเงิน แตอาจจะยังคงมี

ความเส่ียงตอราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที่เปนผูลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยงจากฐานะ 

การเงินของผูที่ออกตราสารท่ีลงทุน  อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวในสถาบัน

การเงนิที่นาเช่ือถือตามนโยบายการลงทุน ตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการลงทุน โดยเงินสวนที่ เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการ 

ดําเนินงานจะคํานึงถึงการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยที่ มีสภาพคลองสูง และเงินลงทุนสวนที่

นอกเหนือจากสภาพคลองเพ่ือการดําเนินงานนั้น ใหกิจการใหญกูยืมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

และความคลองตัวในการบริหารเงินลงทุน 

 

นโยบายและกรอบการลงทุนเก่ียวกับประเภทและสัดสวนการลงทุน มีดังนี้ 
 

ประเภทการลงทุน สัดสวนการลงทุน 

  

- หลักทรัพยรัฐบาล หุนกู  หรือพันธบัตรที่ออกโดย

รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ัง

ขึ้น ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน 

 

ไมจํากัดจํานวน 

- เงินฝาก บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย ต๋ัว

สัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุนหรือสถาบันการเงิน

ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

 

ไมเกินรอยละ 15 ของเงินลงทุนรวมตอสถาบัน

การเงิน 

- ต๋ัวแลกเงิน หุนกูและ/หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ    

ซื้อหุนกู (ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพ) 

 

ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอผูออก   

หลักทรัพยและไมเกินรอยละ 5 ตอจํานวนท่ี

ออกหลักทรัพยคร้ังนั้น ๆ 

 

- หนวยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ        

หนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 

 

ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอกองทุน

และไมเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนรวมตอ

บริษัทจัดการแตละแหง 
 

3.3 มูลคายุติธรรม  
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   

เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้และรายไดคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ เจาหนี้และคาใชจายคางจาย และรายไดรับลวงหนา  

มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
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4. ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของ

ประสบการณในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตท่ีเช่ือวามีเหตุผลใน

สถานการณขณะนั้น 
 

4.1 การดอยคาของลูกหนี้  
 

บริษัทไดกําหนดใหมีการสอบทานยอดคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนประจํา เพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลง

ของลูกหนี้การคาซ่ึงเก่ียวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถใน

การชําระหนี้ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนผลมาจากการที่บริษัทไดประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต

ซึ่งการประเมินนั้นอยูบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณในอดีตของการติดตามทวงถาม สถานการณที่อาจ

ทําใหทราบและระบุไดถึงการผิดนัดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด 
 

4.2 อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใหประโยชนและมูลคาซากของอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

ของบริษัท โดยฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเส่ือมราคาเม่ืออายุการใหประโยชนและมูลคาซากมีความ 

แตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เส่ือมสภาพหรือไมไดใชงาน 

โดยการขายหรือเลิกใช 
 

4.3 ผลประโยชนพนักงาน 
 

บริษัทมีขอผูกมัดในการใหประโยชนแกพนักงานเม่ือเกษียณอายุ มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชน

พนักงานที่ รับรูรายการในงบดุลไดถูกคํานวณดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัยจากหลายสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนพนักงานสุทธิประจํางวดไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตรา

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปล่ียนแปลงในอัตรา

เหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนพนักงานสุทธิ ในทุกปบริษัทจะไดมีการ

ทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสมซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบ้ียที่ควรนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของ

กระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน ในการประเมินอัตราสวนลดที่เหมาะสม 

บริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน 
 

5. การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
  

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัท

เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุน 

ที่เหมาะสมเพื่อสรางความเช่ือม่ันใหแกผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามผลการ

ดําเนินงานของบริษัท 
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6. การนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกอนถึงวันมีผลบังคับใช 

 

ภายใตรางมาตรฐานการบัญชีเร่ืองผลประโยชนของพนักงาน ภาระผูกพันในผลประโยชนของพนักงานเม่ือลาออก

และหลังเกษียณอายุจะรับรูเปนหนี้สินและคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว โดยคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลท่ีใชสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุการครบกําหนดใกลเคียง

กับระยะเวลาท่ีตองจายภาระผูกพัน เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2551 บริษัทรับรูภาระผูกพันในหนี้สินดังกลาวดวยวิธีที่

อธิบายขางตนที่กลาวไวในหมายเหตุ 4.3 และบริษัทไดปรับปรุงงบการเงินของป พ.ศ. 2550 ยอนหลังตาม

ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

 

ผลกระทบตองบการเงิน จากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ มีดังนี้ 

 

 บาท 

  
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น 1,897,560 

   กําไรสะสมตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ลดลง (1,543,057) 

   กําไรสะสมปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ลดลง (1,897,560) 
  
งบกําไรขาดทนุสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

   คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 354,503 

   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง  (0.04) 

 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 

 บาท บาท 

   

เงินสดในมือ 10,000 10,000 

เงินฝากบัญชีออมทรัพย และกระแสรายวัน 7,742,857 18,490,594 

 7,752,857 18,500,594 

 

เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.10 - 1.75 ตอป (พ.ศ. 2550 : รอยละ 0.13 - 2.00 ตอป)  

 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 

  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

   

เงินลงทุนทั่วไป   

     เงินฝากประจํา 86,258,732 86,747,397 

     ตราสารหน้ีที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป - 166,700 

 86,258,732 86,914,097 

 

เงินฝากประจํามีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.25 - 5.00 ตอป (พ.ศ. 2550 : รอยละ 2.75 - 5.00 ตอป) มีกําหนด

ระยะเวลา   ไถถอนเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 1 ป (พ.ศ. 2550 : ไถถอนเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 1 ป) 

 

ตราสารหน้ีที่จะครบกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนหุนกู มีอัตราดอกเบ้ียหนาต๋ัวรอยละ 3.67 ตอป 

และมีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงรอยละ 3.75 ตอป ซึ่งมีราคาตลาดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 0.16 ลาน

บาท 

 
9. ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
 

  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

   

ลูกหนี้ 759,656 1,048,810 

รายไดคางรับ 52,065,975 8,820,592 

 52,825,631 9,869,402 
 

 

10. เงินลงทุนระยะยาว 
 

  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

   

หุนกูถือจนครบกําหนด - บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 5,000,000 - 
 

หุนกูถือจนครบกําหนด มีกําหนดระยะเวลาไถถอน 5 ป อัตราดอกเบี้ยหนาต๋ัวรอยละ 4.00 ตอป สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 2 

และรอยละ 4.90 ตอป สําหรับปที่ 3 ถึงปที่ 5 นับจากวันออกหุนกู และมีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงรอยละ 4.37 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบี้ยปละ 4 คร้ัง โดยมีราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 5.05 ลานบาท 
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11. อุปกรณ - สุทธิ  
 

เครื่องตกแตง ติดตั้ง    
 และอุปกรณ คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550     
ราคาทุน 578,980 496,199 - 1,075,179 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (145,869) (103,884) - (249,753) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 433,111 392,315 - 825,426 
     

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 433,111 392,315 - 825,426 
ซื้อสินทรัพย 68,160 198,890 428,000 695,050 
จําหนายสินทรัพย (9,577) - (428,000) (437,577) 
คาเส่ือมราคา (126,840) (115,898) - (242,738) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 364,854 475,307 - 840,161 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551     
ราคาทุน 629,140 695,089 - 1,324,229 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (264,286) (219,782) - (484,068) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 364,854 475,307 - 840,161 

 
12. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
ราคาทุน 156,360 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (15,273) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 141,087 
  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 141,087 
ซื้อสินทรัพย 195,500 
คาตัดจําหนาย (35,648) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 300,939 
  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาทุน 351,860 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (50,921) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 300,939 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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13. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 
 

 ตามที่ปรับใหม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท 

   

หนี้สินที่รับรูในงบดุล 2,281,626 1,897,560 

รายการที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 384,066 354,503 
 

หนี้สินที่รับรูในงบดุลประกอบดวย 

 ตามที่ปรับใหม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท 

   

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 2,281,626 1,897,560 

หนี้สินที่รับรูในงบดุล 2,281,626 1,897,560 
 

การเคล่ือนไหวของภาระผูกพันของผลประโยชนมีดังตอไปนี้ 

 ตามที่ปรับใหม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท 

   
ยอดยกมาตนป 1,897,560 1,543,057 

ตนทุนบริการปจจุบัน 298,676 285,065 

ตนทุนดอกเบี้ย 85,390 69,438 

ยอดคงเหลือปลายป 2,281,626 1,897,560 
 

รายการที่รับรูในงบกําไรขาดทุนมีดังตอไปนี้ 

 ตามที่ปรับใหม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท 

   
ตนทุนบริการปจจุบัน 298,676 285,065 

ตนทุนดอกเบี้ย 85,390 69,438 

รวม  384,066 354,503 
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ขอสมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไดดังนี้ 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

   

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม รอยละ 4.50 รอยละ 4.50 

อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานประจํา รอยละ 6.00 รอยละ 6.00 

อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานตามสัญญา รอยละ 4.50 รอยละ 4.50 

อัตราการลาออกเฉล่ีย รอยละ 6.40 รอยละ 6.40 

อัตราการตายกอนเกษียณอายุ รอยละ0.11 - 

1.48 

รอยละ 0.11 - 

1.48 

เกษียณอายุ 60 ป 60 ป 

 

 
14. ทุนเรือนหุน 
 

   หุนสามัญ 

  จํานวนหุน  บาท 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 10,000,000 100,000,000 

 
หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 10,000,000 หุน (พ.ศ. 2550 : 10,000,000 หุน) ซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท 

(พ.ศ. 2550 : หุนละ 10 บาท) หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 
15. คาใชจายในการบริหาร 

 

รายการบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไรสุทธิสามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังนี้ 

 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

   

คาบริหารจัดการ 129,156,211 44,887,617 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 22,823,030 23,307,874 

คาใชจายทางการตลาด 12,878,419 28,153,223 

คาเชาอาคารสํานักงาน 2,207,400 1,231,789 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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16. กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ที่ออกจําหนายในระหวางป 
  ตามที่ปรับใหม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

   

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 21,398,253 16,949,175 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกจําหนาย   

   ในระหวางป (หุน) 10,000,000 10,000,000 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.14 1.69 

 
17. สํารองตามกฎหมาย 
 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลือตนป - - 

จัดสรรระหวางป 1,329,319 - 

ยอดคงเหลือปลายป 1,329,319 - 
 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

หลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สํารองตามกฎหมายไมสามารถจัดสรรได 
 

18. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัท ทั้งทางตรง

และทางออม ไมวาจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับ

บริษัท กิจการยอย และกิจการยอยลําดับถัดไป  กิจการรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียง

ของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท

ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของ

กับบริษัท 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันซ่ึงอาจมีขึ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของ

ความสัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
 

รายการตอไปนี้เปนรายการที่สําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน  



 

 รายงานประจําป 2551 
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ก) ซื้อบริการ 

   พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2550 
 กิจการทีเ่กี่ยวของกัน  บาท  บาท 

    
คาบริการจาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 129,941,213 44,595,025 
 บริษัท  เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 3,084,545 1,637,617 
 บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 2,837,500 12,271,085 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย    
   (ประเทศไทย) จํากัด 8,964 - 
  135,872,222 58,503,727 

 

บริษัทชําระคาบริการใหกับกิจการที่เก่ียวของกันโดยเปนไปตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

 
ข) ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายบริการ 

  พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 กิจการทีเ่กี่ยวของกัน บาท บาท 
    
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    

    
-  คาใชจายจายลวงหนา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย - 101,880 
  - 101,880 

    
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    
-  เงินมัดจํา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 945,640 902,440 
  945,640 902,440 
  945,640 1,004,320 

    
เจาหนี้และคาใชจายคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
-  เจาหนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 514,493 2,572,303 
 บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 294,785 597,208 
 บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 267,500 434,115 
  1,076,778 3,603,626 
 - คาใชจายคางจาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 66,561,410 43,085,854 
 บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 234,425 172,635 
  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย    
   (ประเทศไทย) จํากัด 8,964 - 
  66,804,799 43,258,489 
  67,881,577 46,862,115 

    
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1,291 20,643 
    

 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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ค) เงินใหกูยืมแกกิจการใหญและดอกเบ้ียรับ 

 

กิจการใหญมีนโยบายรวมศูนยการลงทุนของกลุมกิจการ โดยใหกิจการใหญเปนศูนยกลางการบริหารเงิน

ลงทุนเพื่อความคลองตัวในการบริหารและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ กิจการใหญจะกูยืมจาก

กิจการยอยในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาไถถอนไมเกิน 1 ป และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 

- 3.50 ตอป (พ.ศ. 2550 : 4.00 ตอป) และอาจทบทวนอัตราดอกเบี้ยไดใหมตามความเหมาะสม บริษัทบันทึก

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการใหญเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ยและแสดงในงบกําไรขาดทุน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินใหกูยืมแกกิจการใหญมียอดคงเหลือ 205.00 ลานบาท (พ.ศ.2550 :  

110.00 ลานบาท) และรายไดดอกเบี้ยในป พ.ศ. 2551 มีจํานวน 4.70 ลานบาท (พ.ศ. 2550 : 4.20 ลาน

บาท) 

 
ง)  ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 
ผลตอบแทนกรรมการ ไดแก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ. 2551 เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน  

0.89 ลานบาท (พ.ศ. 2550 : 0.88 ลานบาท) 

 

ผลตอบแทนของผูบริหาร ไดแก เงินเดือนและผลประโยชนอื่นของผูบริหารระดับสูง สําหรับป พ.ศ. 2551 

จํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 8.85 ลานบาท (พ.ศ. 2550 : 9.07 ลานบาท) 

 

 
19. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน  

 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ผูกพันตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานจากการเชายานพาหนะท่ีไมสามารถยกเลิก

ได    มีดังนี้ 

 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท 

   

ไมเกิน 1 ป - 295,320 

 - 295,320 

 
 



 

 รายงานประจําป 2551 
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7. รายนาม บริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ   
 
(ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) 
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 
 

AIRA  บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)  

 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ช้ัน 2 และช้ัน 8 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศัพท  02 658 9000  โทรสาร  02 658 9292 

http://www.acls.co.th 
 

ASL  บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) 

 132 อาคารสินธร 1 ช้ัน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศัพท  02 205 7000  โทรสาร  0 2205 7171 

www.adkinsononline.com, www.asl.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 
 

AYS    บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา 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 
 

 

 

 

 

BSEC  บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)  

 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 14 หองเอ, ช้ัน 16  

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

 โทรศัพท  02 200 2000  โทรสาร  02 632 0191 

www.bfitsec.com 

 
 

FES  บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด  

 87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ช้ัน 18, 39 ออลซีซ่ันสเพลส 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

 โทรศัพท  02 648 1111  โทรสาร  02 648 1000 

www.fes.co.th 
 

FSL  บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด  

 496-502 อาคารอัมรินทร ทาวเวอร ช้ัน 20 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 โทรศัพท  02 660 5000  โทรสาร  02 660 5010 

www.finansaonline.com 
 

GBS  บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด  

 87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันเพลส ช้ัน 8, 12 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

 โทรศัพท  02 672 5999  โทรสาร  02 672 5955 

www.globlex.co.th 
 

HGF* บริษัท ฮ่ัวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 33/112 

อาคารวอลลสตรีท ช้ัน 21 ถ.สุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขต

บางรัก กทม. 10500  

 โทรศัพท 02 238 2288 โทรสาร 02 238 2289 

 www.hshfutures.com 

 
 

IVG  บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)  

 540 อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร ช้ัน 17-18  

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  

 โทรศัพท  02 658 5800  โทรสาร  02 658 5799 

www.ivglobal.co.th 
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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)  

 25  อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 15-17 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120  

 โทรศัพท 02 638 5000     โทรสาร 02 287 6000          

 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)        

 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ช้ัน 8-11 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120  

 โทรศัพท  02 658 8888  โทรสาร 02 658 8000 

 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 
 

KS  บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

 400/22 ช้ัน 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนน

พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

 โทรศัพท 02 696 0000  โทรสาร  02 696 0020 

www.kasikornsecurities.com 
 

MPSEC    บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด                              

 ช้ัน 1 และช้ัน 5 เศรษฐีวรรณทาวเวอร เลขท่ี 139  

ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท  02 263 5900  โทรสาร  02 251 3755 

 www.merchant.co.th 
 

MTSGF* บริษัท เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จํากัด 40,42,44 

อาคารสถาบันพัฒนาทองคํา MTS ช้ัน 3 ถ.ทรัพยสิน 

แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท 02 222 5533   โทรสาร  02 222 5544 

 www.mtsgoldfutures.co.th  
 

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 
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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 
 

TCAF* บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด 323 อาคาร

ยูไนเต็ดเซ็นเตอร ช้ัน 18 หอง 1802 บี ถ.สีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

 โทรศัพท 02 633 5299 โทรสาร 02 633 5255

  
 

TINITY      บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี 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 

 
 

US  บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)  

 1550 อาคารธนภูมิ ช้ัน 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท  02 207 0038  โทรสาร  02 207 0404 

www.unitedsec.com 
 

YLG* บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด

653/14 ซ.สวนพลู 1 ถ.สวนพลู แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท 02 287 1155  โทรสาร  02 677 5512 

 www.ylgbullion.com 
 

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 

*  เปนบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่อางอิงกับทองคํา (Gold Related Agent) 
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