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1. ขอมูลองคกร 
 

 บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
เปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547  เพื่อเปน
ศูนยกลางการซื้อขายอนุพันธเกี่ยวกับตราสารทุน 
ตราสารหนี้ และสินคาโภคภัณฑประเภทอื่น ๆ ภายใต
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  
โดยไดรับอนุญาตการเปนศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ 2548  
 

 สินคาที่สามารถจัดใหมีการซื้อขายไดตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 
คือ ฟวเจอรส (Futures) ออปชั่น (Options) และออปชั่น
บนสัญญาฟวเจอรส (Options on Futures) ของ
สินทรัพยอางอิงประเภทตาง ๆ ไดแก 

 อางอิงกับตราสารทุน ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพย 
และหลักทรัพย 

 อางอิงกับตราสารหนี้ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล  
อัตราดอกเบี้ย  

 อางอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่น ๆ ไดแก ทองคํา  
น้ํามันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน 

 บมจ. ตลาดอนุพันธฯ เปดดําเนินการซื้อขาย 
ฟวเจอรสของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) 
เปนสินคาลําดับแรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 
ตามมาดวยการเปดซื้อขายออปชั่นของดัชนี SET50 
(SET50 Index Options) เปนสินคาลําดับท่ี 2 เมื่อวันที ่
29 ตุลาคม 2550  ฟวเจอรสของหลักทรัพย (Stock 
Futures) เปนสินคาลําดับท่ี 3 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2551 และฟวเจอรสท่ีอางอิงกับราคา
ทองคํา (Gold Futures) เปนสินคาลําดับที่ 4 เมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ 2552 
 

พันธกิจของตลาดอนุพันธ 
 

 ตลาดอนุพันธมุงสูการเปนตลาดอนุพันธชั้นนําใน
อาเซียนที่มีผลิตภัณฑหลากหลายและมีสภาพคลอง
ภายใตระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล 
 

ทุนจดทะเบียนและโครงสรางการถือหุน 
 

 บมจ. ตลาดอนพุันธ (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียน 
100 ลานบาท โดยมีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เปนผูถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
  

 

 
 
ผูสอบบัญช ี

นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4068 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 0-2229-2222  โทรสาร 0-2654-5213 
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2. สรุปการดําเนินงานที่สาํคัญ 
 
 ป 2552 ตลาดอนุพันธมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยเนนการพัฒนาคุณภาพสินคาที่ซื้อขายใหมีสภาพ
คลองมากยิ่งขึ้น พรอมผลักดันใหมีการซื้อขายสินคาใหมเพื่อตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของผูลงทุน 
ทั้งนี้ การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของตลาดอนุพันธ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

 การพัฒนาสินคาและบริการ 
 

การเปดซื้อขายสินคาใหม 
 

 ตลาดอนุพันธไดจัดใหมีการซื้อขายสินคาใหม ไดแก สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับทองคําขนาด  
50 บาท (50 Baht Gold Futures) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 และสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับหุนสามัญ 
(Single Stock Futures) ชุดที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 โดยเพิ่มจํานวนหุนอางอิงอีก 11 หุน คือ บมจ. บาน
ปู  (BANPU)  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)  บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต (ITD)  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)  บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB)  บมจ. แลนดแอนดเฮาส (LH)  
บมจ. ควอลิตี้เฮาส (QH)  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย (SCB)  บมจ. ปูนซิเมนตไทย (SCC)  และ บมจ. โทรีเซน
ไทย เอเยนตซีส (TTA) ซึ่งเปนหุนที่มีขนาดใหญ มีสภาพคลองสูง และเปนที่นิยมของผูลงทุน  
 

  
 
 

 ทั้งนี้ อนุพันธดังกลาวไดรับความสนใจจากผูลงทุนเปนอยางดี โดย Gold Futures มีปริมาณการซื้อ
ขายเฉลี่ยตอวันของป 2552 เทากับ 1,397 สัญญา หรือประมาณรอยละ 10 ของปริมาณการซื้อขายรวมของตลาด
อนุพันธ ขณะที่ Stock Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 600 สัญญา เพิ่มขึ้นจากป 2551 ถึง 
3 เทาตัว 
 

Bond Futures 
 

 ตลาดตราสารหนี้เปนกลไกพื้นฐานซึ่งมีความสําคัญยิ่งของประเทศไทย โดยในชวงที่ผานมานั้นได
เติบโตขึ้นอยางมาก ซึ่งเปนผลจากนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในรูปแบบ
ของการออกประมูล Benchmark Bond อยางสม่ําเสมอ  
 

 โดยที่ตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลประสบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบตอ
ราคาของตราสารหนี้ ทําใหผูลงทุนในตราสารหนี้เหลานี้จําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยง ตลาดอนุพันธจึงได
จัดทํา ”โครงการศึกษาเพื่อออกแบบสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสซึ่งอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
และตราสารหนี้ระยะยาว” เพื่อเปนแนวทางในการจัดใหมีการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับดอกเบีย้
ระยะสั้น และสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับดอกเบี้ยระยะยาวหรือพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ ผลจากการศึกษา
และจากการสํารวจความคิดเห็นผูเกี่ยวของในตลาดตราสารหนี้พบวา อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่มีการทําธุรกรรม 
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อางอิงในปริมาณที่สูง รวมทั้งเปนที่แพรหลายในกลุมสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งมีความ
เปนไปไดที่จะตองการใชสัญญาฟวเจอรสในการบริหารความเสี่ยง ก็คือ THBFIX และในสวนของอัตราดอกเบี้ย
ระยะยาว ผลจากศึกษาพบวา พันธบัตรประเภท Loan Bond (LB) อายุ 5 ป ซึ่งมีมูลคาคงคางและปริมาณซื้อขาย
ที่มีสภาพคลองสูง อีกทั้งยังเปน Benchmark Bond ที่สํานักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีแผนการออกประมูล
อยางสม่ําเสมอ นาจะเปนสินคาอางอิงที่เหมาะสมสําหรับสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทนี้ ปจจุบัน ตลาดอนุพันธ
อยูระหวางการพัฒนารายละเอียดของฟวเจอรสดังกลาว โดยคาดวาจะเริ่มการซื้อขายไดในไตรมาสที่ 4 ป 2553 
  

 การเพิ่มชองทางการซื้อขายในตลาดอนุพันธ 
 

การรับสมาชกิตลาดอนุพันธ 
 

 สมาชิกตลาดอนุพันธเปนตัวกลางสําคัญที่เชื่อมตอความตองการซื้อขายกับระบบการซื้อขายของ
ตลาดอนุพันธ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการซื้อขาย Gold Futures ใหผูลงทุนมีชองทางการซื้อขายครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ในป 2552 ตลาดอนุพันธจึงไดเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจคาทองคําสามารถเขารวมพัฒนาตลาด
อนุพันธในรูปแบบของการเปนบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย (Selling Agent: SA) และ 
ผูแนะนําลูกคาใหกับโบรกเกอร (Introducing Agent: IA) ทั้งนี้ ไดรับความสนใจจากผูประกอบการคาทองคําใน
การเขามาเปนสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับทองคํา (Gold Related 

Agent) รวม 5 ราย ไดแก บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด 
ฟวเจอรส จํากัด (HGF) บริษัท เอ็ม ที เอส โกลด 
ฟวเจอร จํากัด (MTSGF) บริษัท ที.ซี. ออสสิริส 
ฟวเจอรส จํากัด (TCAF) และบริษัท วายแอลจี  
บูลเล่ียน แอนด ฟวเจอรส จํากัด (YLG) ซึ่งเริ่มตน
สมาชิกภาพเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 ขณะที่
บริษัท จี ที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด (GTWM) ได
เร่ิมตนสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 

 

 ปจจุบัน ตลาดอนุพันธมีสมาชิกรวมจํานวนทั้งส้ิน 41 บริษัท ประกอบดวย สมาชิกประเภทที่ทําธุรกิจ
อนุพันธไดทุกประเภท 36 บริษัท และสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับ
ทองคํา (Gold Related Agent) อีก 5 บริษัท นอกจากนี้ ในสวนของ Selling Agent ของโกลดฟวเจอรสในปจจุบัน
มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 53 ราย 
 

 การดําเนินงานทางดานการตลาด 
 

การใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

 ตลอดป 2552 ตลาดอนุพันธและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาให
ความรูเกี่ยวกับสินคาอนุพันธแกผูลงทุนและผูเกี่ยวของทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยมุงหวังที่จะเสริมสราง
ความรูและคุณภาพของผูลงทุนและเจาหนาที่บริษัทสมาชิกอยางตอเนื่อง เชน 
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• จัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับอนุพันธ โดยสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) ใหแกผูลงทุน
และเจาหนาที่บริษัทสมาชิกกวา 7,400 คน  

• จัดสัมมนารวมกับบริษัทสมาชิก เพื่อใหความรูแกลูกคาของสมาชิกในเรื่อง Single Stock 
Futures และ SET50 Options ทั้งหมด 22 คร้ัง มีผูเขารวมรับฟงกวา 2,100 คน 

 

 
 

• จัด Workshop รวมกับบริษัทสมาชิก เพื่อสอนวิธีการซื้อขายอนุพันธในรายละเอียด โดยใชเกม
จําลอง TFEX Simulation เปนสื่อการสอน มีผูสนใจเขารับการอบรมประมาณ 200 คน  

• โครงการอนุพันธสัญจร ซึ่งมุงเนนการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Gold Futures แก
ผูประกอบการรานทองและผูลงทุนในภาคตาง ๆ รวม 4 ครั้ง ที่จังหวัดนครปฐม นครราชสีมา 
เชียงใหม และสงขลา มีจํานวนผูเขารวมรับฟงการบรรยายประมาณ 550 คน 

 

  
 

• จัดการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับออปชั่น โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ และ 
เทรดเดอรผูมีประสบการณซื้อขายออปชั่นทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อผูเขาฟงทราบถึง
วิธีการวิเคราะหราคาออปชั่น กลยุทธการซื้อขายที่เหมาะสม มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 300 คน 

 

นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทําส่ือความรูในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายใน
ชองทางที่เหมาะสม เชน บทความเผยแพรทางหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ สารคดีโทรทัศน เปนตน 
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การประชาสัมพันธและสงเสริมการซื้อขาย 
 

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองตลอดจนเปนการประชาสัมพันธการซื้อขายในตลาดอนุพันธ
ใหเปนที่รูจักแกผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลาดอนุพันธจึงไดดําเนินการประชาสัมพันธสินคาและการ
ซื้อขายในรูปแบบการออกบูธและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธตาง ๆ ซึ่งรวมถึงงาน SET In The City (กรุงเทพฯ, 
เชียงใหม, นครราชสีมา) งาน Money Expo (กรุงเทพฯ, เชียงใหม, พัทยา) และงาน FOW Derivatives World 
Asia ประเทศสิงคโปร เปนประจําทุกป 
 

 
 

ตลาดอนุพันธยังมีการจัดโครงการเพื่อสงเสริมการซื้อขายสําหรับผูลงทุน บริษัทสมาชิก และ
เจาหนาที่การตลาดอยางตอเนื่อง ไดแก โครงการ “The Star Marketing 2009” ซึ่งเปนความรวมมือกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกิจกรรมการแขงขัน TFEX Simulation 2009: Click2WIN เกมจําลองซื้อขาย
อนุพันธผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรูเบื้องตนแกผูลงทุนและผูสนใจซื้อขายฟวเจอรส และ/
หรือ ออปชั่น โดยมีผูสมัครเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนประมาณ 6,000 คน  
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3. ภาพรวมการซื้อขายในตลาดอนุพนัธป 2552 
 

 สรุปภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธป 2552 
 

ในป 2552 ตลาดอนุพันธมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,075,318 สัญญา หรือเฉลี่ย 12,771 
สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 45 จากป 2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 8,837 สัญญาตอวัน คิดเปนมูลคาการซื้อขายรวม 
1,334,318 ลานบาท หรือเฉล่ียวันละ 5,589 ลานบาท โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ตลาดอนุพันธทําสถิติ
ปริมาณซื้อขายสูงสุดที่ 42,609 สัญญา ทั้งนี้ ณ ส้ินป 2552 ตลาดอนุพันธมีสถานะคงคางรวม 28,281 สัญญา 
และมีจํานวนบัญชีซื้อขายอนุพันธรวมทั้งสิ้น 29,546 บัญชี เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 รอยละ 24 และ 86 ตามลําดับ 
 

กราฟแสดงปริมาณการซื้อขายและสถานะคงคางในตลาดอนุพนัธ 
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 สําหรับปริมาณการซื้อขายรายสินคานั้น SET50 
Index Futures ยังคงครองสัดสวนปริมาณการซื้อขาย
สูงสุด หรือรอยละ 82 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด 
โดยมีการซือ้ขายเฉลี่ย 10 ,381 สัญญาตอวัน หรือคิด
เปนมูลคาวันละ 4,372 ลานบาท Gold Futures มี
สัดสวนรอยละ 10 ของการซื้อขายทั้งตลาด โดยมีการ 
ซื้อขายเฉลี่ยวันละ 1 , 3 9 7 สัญญา หรือคิดเปนมูลคา
ประมาณวันละ 1,186 ลานบาท ขณะที่ Single Stock 
Futures และ SET50 Index Options มีการซื้อขายเฉลี่ย 
วันละ 600 สัญญา และ 393 สัญญา ตามลําดับ 

 

กราฟแสดงสดัสวนปริมาณการซื้อขายรายสินคาป 2552 
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กราฟแสดงปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures  
และรอยละของมูลคาการซื้อขาย SET50 Index Futures เทียบกับมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในดชันี SET50 
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 มูลคาการซื้อขายที่เติบโตตอเนื่องของตลาดอนุพันธ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย พบวาเติบโตสูงขึ้นจากระดับรอยละ 32 ในป 2551 โดยเพิ่มเปนรอยละ 39 ในป 2552 
   

 กลุมผูลงทุนหลักในตลาดอนุพันธ คือ ผูลงทุน
ในประเทศ โดยมีสัดสวนการซื้อขายสูงถึงรอยละ 60 
ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ขณะที่ผูลงทุนสถาบัน 
ในประเทศมีสัดสวนรอยละ 29 และผูลงทุนตางประเทศ 
มีเพียงรอยละ 11 
 

 สําหรับการสงคําส่ังซื้อขายนัน้ สวนใหญเปน
การสงผานเจาหนาที่การตลาดรอยละ 74 ขณะที่สัดสวน
การซื้อขายผานระบบ Internet ไดเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 
21 ในป 2552 เพิ่มจากรอยละ 15 ในป 2551 ทั้งนี้ เปน
ผลจากความสะดวกรวดเร็วของการซื้อขาย ประกอบกับ
ผูซื้อขายในตลาดมักนิยมที่จะตัดสินใจในการซื้อขายเอง
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 บริษัทสมาชิก 5 อันดับแรกที่มีปริมาณการซื้อขายรวมสูงสุด มีสัดสวนรวมกันสูงถึงรอยละ 43 ของ
ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KEST) บริษัท
หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (PST) บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(KGI) บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด (TNITY) และ บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด (GBS) ตามลําดับ 

 

กราฟแสดงสดัสวนผูลงทุนในตลาดอนุพนัธป 2552  
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 ขอมูลสถิติที่สําคัญในป 2552 
 

 ป 2552 ป 2551 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณการซื้อขายรวม (สัญญา)  3,075,318 2,148,620 43.13% 
 - Gold Futures 311,591 - - 
 - Single Stock Futures 145,758 3,838  3,697.76% 
 - SET50 Index Futures 2,522,465 2,099,098  20.17% 
 - SET50 Index Options 95,504 45,684  109.05% 
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (สัญญา)  12,771 8,837  44.52% 
 - Gold Futures 1,397 - - 
 - Single Stock Futures 600  154  289.61% 
 - SET50 Index Futures 10,381 8,498  22.16% 
 - SET50 Index Options 393 185  112.43% 
มูลคาการซื้อขายรวม (ลานบาท)  1,334,317.96 937,782.18  42.28% 
 - Gold Futures 264,428.77 - - 
 - Single Stock Futures 7,134.35  383.97  1,758.05% 
 - SET50 Index Futures 1,062,509.49 937,194.11  13.37% 
 - SET50 Index Options 245.35   204.10  20.21% 
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)  5,588.62 3,810.49  46.66%  
 - Gold Futures 1,185.78 - - 
 - Single Stock Futures  29.36  15.36  91.15% 
 - SET50 Index Futures 4,372.47  3,794.31  15.24% 
 - SET50 Index Options 1.01  0.82  23.17% 
สถานะคงคาง (สัญญา) 28,281 22,747  24.33% 
 - Gold Futures 5,681 - - 
 - Single Stock Futures 3,337  178  1,774.72% 
 - SET50 Index Futures 18,961 22,096  -14.19% 
 - SET50 Index Options  302   473  -36.15% 
สัดสวนผูลงทุน (%)       
  - ผูลงทุนในประเทศ 60.99% 56.57% +4.42 
  - ผูลงทุนสถาบัน 28.10% 26.38% +1.72 
  - ผูลงทุนตางประเทศ 10.91% 17.05% -6.14 
จํานวนบัญชีซื้อขาย (บัญชี)       29,546        15,894  85.89%  
  - ผูลงทุนในประเทศ      28,066       14,817  89.42% 
  - ผูลงทุนสถาบัน 1,008                 724 39.23% 
  - ผูลงทุนตางประเทศ 472                   353  33.71% 
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สัดสวนการตลาดของบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธตามปริมาณการซือ้ขายในป 2552 
 

อันดับ ช่ือยอ ช่ือบริษัท ป 2552 ป 2551 เปล่ียนแปลง 
1 KEST บมจ. หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 10.75% 12.92% -2.17% 
2 PST บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 9.80% 9.95% -0.15% 
3 KGI บมจ. หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) 7.78% 8.95% -1.17% 
4 TNITY บจก. หลักทรัพย ทรีนีตี้ 7.46% 12.48% -5.02% 
5 GBS บจก. หลักทรัพย โกลเบล็ก 7.26% 0.41% +6.85% 
6 PHATR บมจ. หลักทรัพย ภัทร 4.48% 4.68% -0.20% 
7 BLS บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง 3.93% 4.70% -0.77% 
8 ASP บมจ. หลักทรัพย เอเซียพลัส 3.48% 2.97% +0.51% 
9 TNS บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 3.42% 1.98% +1.44% 

10 KTZ2 บจก. หลักทรัพย เคที ซีมิโก  3.21% - - 
11 JPM บจก. หลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย)  2.53% 3.39% -0.86% 
12 SCBS บจก. หลักทรัพย ไทยพาณิชย 2.42% 2.98% -0.56% 
13 KKS บจก. หลักทรัพย เกียรตินาคิน 2.36% 2.94% -0.58% 
14 ACLS บจก. หลักทรัพย สินเอเซีย 2.13% 2.58% -0.45% 
15 CNS บมจ. หลักทรัพย พัฒนสิน 2.08% 2.48% -0.40% 
16 AYS1 บมจ. หลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา 2.00% 2.95% -0.95% 
17 CS บจก. หลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย)  1.96% 2.23% -0.27% 
18 CGS3 บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 1.95% 0.31% +1.64% 
19 SSEC บมจ. หลักทรัพย ซิกโก  1.86% 3.47% -1.61% 
20 FSS4 บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส 1.68% 0.39% +1.29% 
21 KS บมจ. หลักทรัพย กสิกรไทย 1.67% 0.33% +1.34% 
22 BSEC บมจ. หลักทรัพย บีฟท 1.57% 0.70% +0.87% 
23 MPSEC7 บมจ. หลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร 1.53% 1.34% +0.19% 
24 SCIBS บจก. หลักทรัพย นครหลวงไทย 1.44% 1.60% -0.16% 
25 UBS บจก. หลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย)  1.34% 3.65% -2.31% 
26 TSC บจก. หลักทรัพย ทิสโก 1.22% 1.62% -0.40% 
27 TCAF*8 บจก. ที.ซี. ออสสิริส ฟวเจอรส  1.21% - - 
28 MTSGF* บจก. เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร 1.06% - - 
29 YLG* บจก. วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ฟวเจอรส  0.82% - - 
30 DBSV บจก. หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย)  0.80% 0.86% -0.06% 
31 FSL5 บจก. หลักทรัพย ฟนันซา 0.68% 0.59% +0.09% 
32 AIRA บมจ. หลักทรัพย ไอรา 0.66% 0.22% +0.44% 
33 ZMICO2 บมจ. หลักทรัพย ซีมิโก 0.64% 4.97% -4.33% 
34 HGF* บจก. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส 0.62% - - 
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อันดับ ช่ือยอ ช่ือบริษัท ป 2552 ป 2551 เปล่ียนแปลง 
35 FES บจก. หลักทรัพย ฟารอีสท 0.54% 0.06% +0.48% 
36 UOBKH บมจ. หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) 0.38% 0.34% +0.04% 
37 UOBFT บจก. ยูโอบี บุลเลียน แอนด ฟวเชอร (ไทย) 0.33% 0.24% +0.09% 
38 CLSAT บจก. หลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)  0.26% 0.29% -0.03% 
39 CIMBS6 บจก. หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 0.25% 0.39% -0.14% 
40 GTWM* บจก. จีที เวลธ แมเนจเมนท 0.24% - - 
41 US บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด 0.15% 0.02% +0.13% 
42 IVG บมจ. หลักทรัพย ไอ วี โกลบอล 0.06% 0.02% +0.04% 

 

   * เปนบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับทองคํา (Gold Related Agent) 
  
 หมายเหต ุ
 

1  บริษัท อยุธยา ดิริฟวทีฟส จํากัด (AYD) โอนสิทธิการเปนสมาชิกใหแก บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (AYS)  
และ บริษัท ทรีนีต้ี โพลาริส ฟวเจอรส จํากัด (TIPOL) โอนสิทธิการเปนสมาชิกใหแก บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด (TNITY)  
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 

2  บริษัทหลักทรพัย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) (ZMICO) โอนสทิธิการเปนสมาชิกใหแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (KTZ)  
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 

3 บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) (ASL) เปลี่ยนช่ือเปน บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) (CGS)  
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 

4 บริษัทหลักทรพัย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (SYRUS) เปลี่ยนช่ือเปน บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (FSS)  
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 

5 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด (FSL) หยุดดําเนินธุรกรรม ต้ังแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป 
6 บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด (BTSEC) เปลี่ยนช่ือเปน บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (CIMBS)  

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 
7 บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) (MPSEC) หยุดดําเนินธุรกรรม ต้ังแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป 
8 บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด (TCAF) เปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด (AFC) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 
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 4. คณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 
67 และ 68 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 60 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา พ.ศ. 2546 โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ อยางนอยสองในหาของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เปนบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อดูแลผลประโยชนของสมาชิก ผูลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับตลาด
สัญญาซื้อขายลวงหนาในอัตราสวนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด คือ อยางนอยหนึ่งคนตองเปน 
ผูลงทุนหรือสามารถดูแลรักษาผลประโยชนของผูลงทุน และอยางนอยสองคนตองเปนบุคคลที่อยูในธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาอางอิงหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของสินคาอางอิง โดยคณะกรรมการของ บมจ. 
ตลาดอนุพันธฯ จํานวน 10 ทาน มีรายชื่อดังตอไปน้ี 

 

 รายชื่อคณะกรรมการ  
 (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2553) 

 

1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย ประธานกรรมการ 
2. นางภัทรียา   เบญจพลชัย รองประธานกรรมการ 
3. นางชนิสา  ชุติภัทร กรรมการ 
4. ดร. พิชิต  อัคราทิตย กรรมการ 
5. นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ กรรมการ 
6. นายมนตรี  ศรไพศาล, CFA กรรมการ 
7. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ 
8. นางวิภารัตน มีสิทธิ์สกุล กรรมการ 
9. นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช กรรมการ 

10. นางเกศรา   มัญชุศรี กรรมการผูจัดการ 
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 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 

 นายสมพล เกียรติไพบูลย ประธานกรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)  

• ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจํา
กระทรวงคมนาคม  

• ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนยศิลปาชีพ
ระหวางประเทศ  

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําคณะกรรมาธิการการ
ตางประเทศ วุฒิสภา 

 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• M.A. Economics, Fairleigh 
Dickinson University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท (เกียรตินิยม)  
พัฒนบริหารศาสตร 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาบัตร วทิยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร 2531  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที ่5  

 

• ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

• รองประธานกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  

• ประธานกรรมการบริหาร ศูนยศิลปาชีพระหวาง
ประเทศ  

• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง   

• ประธานคณะกรรมการ การเคหะแหงชาติ  
• กรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย  
• สมาชิกวฒุิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา  

• ปลัดกระทรวงพาณิชย 
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 นางภัทรียา  เบญจพลชัย รองประธานกรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

• กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
• กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย 
• กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

• กรรมการ คณะกรรมการกํากับและพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ในประเทศ 

• อนุกรรมการสรางความรูความเขาใจและการ
ประชาสมัพันธการดําเนินการเกี่ยวกับ Corporate 
Governance ในประเทศไทย 

• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนา 
ตลาดทุนไทย 

• ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประกอบธุรกจิของคน
ตางดาว กรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร
มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 
(บัญชีทฤษฎ)ี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบัตรดานการสอบ
บัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร
ผูบริหาร มหาวทิยาลัยมิชิแกน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 1 

 

• สมาชิกสภานิตบิัญญัติแหงชาติ 
• กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบัน
การเงิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจ การพาณิชย และอตุสาหกรรม วุฒิสภา  

• กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชพีบัญช ี
• กรรมการจัดอนัดับเครดิต บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 
• กรรมการ สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย 

 

 
 

 
 
 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
 

 
 

1155

 

 นางชนิสา ชุตภิัทร กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ผูชวยผูจัดการ สายงานการเงินและงานบริหาร 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด 

• กรรมการ บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
• กรรมการ บริษทั แฟมมิล่ี โนฮาว จาํกัด   
• กรรมการ บริษทั ทริสคอรปอเรชั่น จํากัด 
• กรรมการ บริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด 
 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร
และการบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
บัณฑิต (สาขาวิชาบัญชี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) 
รุนที่ 71 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 1 

 

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

• ผูอํานวยการ ศนูยบริการปฏิบตัิการหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ที่ปรึกษาดานการปฏิบัติการหลักทรัพย   
   บริษัท ทรีนีตี้ อินฟอรเมชัน จํากัด  
• ผูชวยผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ  

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
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 ดร. พชิิต  อัคราทิตย กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) 

• ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม  

• ที่ปรึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย 

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบนับริหารกองทุน
พลังงาน (องคการมหาชน) กระทรวงพลังงาน  

• กรรมการ สภาวิจัยแหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

• กรรมการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเท็กซัส (ออสติน)  

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.)  รุนที่ 3 

 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพฒันาตลาดทุน 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

• กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

• ประธานและประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

• กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการโครงการระบบ
ขนสงมวลชน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

• ที่ปรึกษา สํานกังานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง 

• กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 
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 นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษทัหลักทรัพย ดีบีเอส 
วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

• นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย  
• ประธานชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
• กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
• กรรมการ บริษทั ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม  
University of Queensland, 
Brisbane ประเทศออสเตรเลีย 

• ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมเคมี 
(เกียรตินิยม) Monash 
University, Melbourne 
ประเทศออสเตรเลีย 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 1  

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด  

• กรรมการ บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด  
• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอสจี สินเอเซีย 
จํากัด 

• กรรมการ บริษทัเงินทุน สินเอเซีย จาํกัด (มหาชน)  
• ผูจัดการสํานักงานผูแทน SG Securities Research 

Company Limited Thailand Representative  
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 นายมนตรี  ศรไพศาล, CFA กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษทัหลักทรัพย กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
• กรรมการบริหาร สมาคมบริษทัหลักทรัพย  
• คณะกรรมการชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา  

• คณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบรษิัท
หลักทรัพย  

 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
(คอมพวิเตอร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 4  

• Chartered Financial Analyst 
from Association for 
Investment Management 
and Research 

 

• กรรมการผูจัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษทั
หลักทรัพย วิคเคอร บัลลาส (ประเทศไทย) จาํกัด  

• ผูจัดการอาวุโส ฝายวาณชิธนกิจ  
บริษัทหลักทรัพย เอสจี สินเอเซีย จาํกัด  

• ผูอํานวยการ ฝายลงทุน บริษัทอเมริกัน อินเตอร
เนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด  

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวาณิชธนกจิ  
บริษัทหลักทรัพย เจ เอฟ ธนาคม จํากัด  

• นักวิเคราะหระบบรายงานการบริหาร  
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการ และ กรรมการการลงทุนและสินเชื่อ 
ธนาคารออมสิน 
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 นายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• รองผูจัดการ สายงานผูออกหลักทรัพยและบริษัท 
จดทะเบียน ดูแลสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

• ประธานที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 
• ประธานคณะทาํงานบริหารเงินลงทุน   

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ประธานคณะกรรมการอํานวยการ สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษทั เซ็ทเทรด ดอทคอม จาํกัด  
• กรรมการ บริษทั ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) 
• กรรมการ  และประธานคณะทาํงานดานธุรกิจ
การเงิน หอการคานานาชาติ ประเทศไทย  

• กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

• อนุกรรมการนโยบายและกลยทุธธนาคาร ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

• คณะอนุกรรมการวิจัย และพฒันา  ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

• ประธานคณะอนุกรรมการโครงสรางองคกรและ
ทรัพยากรมนุษย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

• อนุกรรมการกํากับดูแลความรบัผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• MBA (Finance & Marketing) 
University of Hartford 
Connecticut, USA 

• Executive Leadership 
Program, Nida - Wharton, 
Pennsylvania, USA 

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
และการคลัง  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 1 

• อุปนายก สมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

• อนุกรรมการดานสงเสริมและสนับสนุนรางวัล
คุณภาพแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพฒันาทรัพยสินของ 
การรถไฟแหงประเทศไทย  

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

• ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษทั แฟมมิล่ี โนฮาว 
จํากัด  ในเครือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 
• ที่ปรึกษา บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด 

• กรรมการผูจัดการและหัวหนาเจาหนาที่บริหาร 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั  



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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 นางวิภารัตน  มีสิทธ์ิสกุล กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการ บริษทั ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) 
• กรรมการบริหาร สมาคมบริษทัหลักทรัพย 
 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ภาค
ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(บัญช)ี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 4 

 
 

• กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ทอมสัน – ซีเอส
เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

• กรรมการและรองกรรมการผูจดัการ บริษัทหลักทรัพย 
ดอยซ มอรแกน เกรนเฟลล (ประเทศไทย) จาํกัด  

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ – ฝายบริหารและการเงิน 
บริษัท มอรแกน เกรนเฟลล ไทย จํากัด  

• รองผูจัดการ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลดไวด 
(ประเทศไทย) จํากัด  
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 นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• รองผูจัดการ สายงานตรวจสอบภายในและกํากบั
กิจกรรมองคกร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด 

• กรรมการ บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม  
เพื่อผูลงทุนตางดาว จํากัด 

• กรรมการ บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 
• อาจารยบรรยายพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• อาจารยบรรยายพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร แหงจุฬาลงกรณ 
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 

 
 

• กรรมการในคณะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
หางหุนสวน บริษัท และองคกรธุรกิจ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

• กรรมการในคณะกรรมการยกรางพระราชบญัญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงพาณิชย 

• รองผูจัดการ สายงานกํากับองคกรและสงเสริม
บรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองผูจัดการ สายงานกํากับตลาด  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองผูจัดการ สายงานกิจกรรมองคกร  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการกํากับและพฒันาตลาดทุน 
กระทรวงการคลัง 
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 นางเกศรา มญัชุศรี กรรมการผูจดัการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ผูชวยผูจัดการ กลุมงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
• กรรมการบริหาร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

• ปริญญาโททางการเงิน 
Golden Gate University, San 
Francisco ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) 
รุนที่ 82 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 4 

• หลักสูตร ASEP “Advanced 
Senior Executive Program” 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 
 

• ผูอํานวยการโครงการพัฒนาตลาดตราสารการเงิน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองกรรมการผูจัดการ ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย 
• ผูอํานวยการฝาย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินเอเซีย 
จํากัด 
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 การประชุมคณะกรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดจัดใหมีขึ้นอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยไดมีการกําหนดไว
เปนการลวงหนาตลอดทั้งป พรอมทั้งกําหนดใหมีการประชุมเปนการพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

 

ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มกีารประชมุทั้งส้ิน 9 ครั้ง   
 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ บมจ.ตลาดอนพุันธฯ ประจําป 2552 

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / การประชมุทั้งหมด 
ชื่อ การประชมุครั้ง

ปกติ 
การประชมุครั้ง

พิเศษ 
รวม 

1.  นายสมพล   เกียรติไพบูลย 1 2/2 1/1 3/3 
2.  นางภัทรียา   เบญจพลชัย 4/5 2/4 6/9 
3.  นางชนิสา   ชุติภัทร 5/5 4/4 9/9 
4. ดร.พิชิต  อัคราทิตย 2 1/2 0/0 1/2 
5.  นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ 4/5 4/4 8/9 
6.  นายมนตรี  ศรไพศาล 5/5 4/4 9/9 
7.   นางวิภารัตน  มีสิทธิ์สกุล 3 3/3 2/2 5/5 
8. นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช 5/5 4/4 9/9 
9. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 5/5 4/4 9/9 
10. นางเกศรา  มัญชุศรี 5/5 4/4 9/9 
11.  นายปกรณ  มาลากุล ณ อยุธยา 4 3/3 2/2 5/5 
12. นายวิชัย  พูลวรลักษณ 4 2/3 1/2 3/5 
13. นายวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ 5 2/2 1/1 3/3 

หมายเหตุ    
1  นายสมพล เกียรติไพบูลย ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท แทนนายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552   
2  ดร.พิชิต อัคราทิตย ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท แทนนายวิชัย พูลวรลักษณ ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 
3  นางวิภารัตน มีสิทธิ์สกุล ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท แทนนายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552  
 4  นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา และนายวิชัย พูลวรลักษณ ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตลาด

หลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552  
 5 นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่  27 

พฤษภาคม 2552 และไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 
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 คาตอบแทนกรรมการ 

 

ป 2552 คาตอบแทนรวมที่จายใหแกกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
655,000 บาท (หกแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเปนผูบริหารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไมได
รับคาตอบแทนกรรมการ 

 

นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ไมมีกรรมการของบริษัททานใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้น 
 

 การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ 
 

ไมมี เนื่องจาก บมจ. ตลาดอนพุันธฯ ไมมบีริษัทในเครือ 
 

 การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ  
 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ ในระหวางป 2552 
 

 คณะอนุกรรมการ 
 

คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดความโปรงใสยุติธรรมตอการปฏิบัติงาน ซึ่งไดแก 

 
 

คณะอนุกรรมการวินัย   ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

คณะอนุกรรมการวินัยมีหนาที่พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝาฝนหรือมีสวน
เกี่ยวของในการฝาฝนขอกําหนดของตลาดอนุพันธ  โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 
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 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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คณะกรรมการอุทธรณ   ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอุทธรณมีหนาที่พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
คําอุทธรณตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป  โดยประกาศมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553  

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 
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5. งบการเงิน 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุน  และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
อื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา  งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยาง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

 
 
(นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  4068 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
18 กุมภาพันธ 2553 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)      
งบดุล      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551      

      
สินทรัพย หมายเหตุ  2552  2551 

   (พันบาท) 
สินทรัพยหมนุเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5  9,126   7,753  
เงินลงทุนชั่วคราว 6  39,204   86,259  
ลูกหนี้และรายไดคางรับ 7  44,664   52,826  
ดอกเบี้ยคางรับ   216   533  
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการใหญ 4  252,000   205,000  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8  494   5,201  
รวมสินทรัพยหมุนเวียน   345,704   357,572  

      
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
เงินลงทุนระยะยาว 6  5,000   5,000  
อุปกรณ - สุทธิ 9  575   840  
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10  231   301  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    -   946  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   5,806   7,087  
รวมสินทรัพย   351,510   364,659  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)     
งบดุล      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551      
       
หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ  2552  2551 
    (พันบาท) 
หนี้สินหมุนเวียน      
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย 4  72,693   70,550  
รายไดรับลวงหนา   128,578   160,260  
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย   39   1,234  
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายคางจาย   88   1,296  
ภาษีเงินไดคางจาย   1,382   1,965  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น    -   73  
รวมหนี้สินหมนุเวียน   202,780   235,378  

      
หนี้สินไมหมนุเวียน      
สํารองผลประโยชนพนักงาน  11   -   2,282  
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น    -   665  
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    -   2,947  
รวมหนี้สิน   202,780   238,325  

      
สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน 12     
 ทุนจดทะเบียน   100,000   100,000  
 ทุนที่ออกและชาํระแลว   100,000   100,000  
กําไรสะสม      
 จัดสรรแลว      
    ทุนสํารองตามกฎหมาย 13  2,449   1,329  
 ยังไมไดจัดสรร   46,281   25,005  
รวมสวนของผูถือหุน   148,730   126,334  
       
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   351,510   364,659  
       

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)      
งบกําไรขาดทนุ    
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551    
     
  หมายเหตุ  2552 2551 
    (พันบาท) 
รายได    
คาธรรมเนียมการซื้อขาย   186,657  136,840
คาธรรมเนียมสมาชิก   72,363  50,335
รายไดคาบริการขอมูล   10,620  8,615
รายไดจากเงินลงทุน 4  5,141  7,778
รายไดอื่น   4,177  2,435
รวมรายได   278,958  206,003

     
คาใชจาย    
คาใชจายในการบริหาร 14  246,256  175,229
      
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   32,702  30,774
คาใชจายภาษีเงินได   10,306  9,376
กําไรสําหรับป   22,396  21,398

      
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 16  2.24  2.14

  

 

 

 

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน         
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551       
           
      กําไรสะสม   
    ทุนเรือนหุน  สํารอง  ยังไมได  รวมสวน 
 หมายเหตุ  ที่ออกและชําระแลว  ตามกฎหมาย  จัดสรร  ของผูถือหุน 
    (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2551   100,000  -  4,936  104,936 
กําไรสําหรับป   -  -  21,398   21,398 
สํารองตามกฎหมาย 13  -  1,329  (1,329)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551   100,000  1,329  25,005  126,334 
กําไรสําหรับป   -  -  22,396   22,396 
สํารองตามกฎหมาย 13  -  1,120  (1,120)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552   100,000  2,449  46,281  148,730 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด      
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551     
      
 หมายเหตุ  2552  2551 
   (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน      
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   32,702              30,774  
รายการปรับปรุง        
คาเสื่อมราคา 9  265                  243  
คาตัดจําหนาย 10  70                     36  
รายไดจากเงินลงทุน   (5,141)            (7,778) 
สํารองผลประโยชนพนักงาน (กลับรายการ) 11  (2,282)                  384  
กําไรจากการจาํหนายทรัพยสิน    -                   (31) 

   25,614             23,628  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน      
ลูกหนี้และรายไดคางรับ               8,162           (42,956) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น               4,707                 (486) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น                  946                   (43) 
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย               2,143              17,358  
รายไดรับลวงหนา          (31,682)             90,493  
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย            (1,195)                  910  
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย            (1,208)                (463) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น                 (73)                    50  
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น               (665)   -  
จายภาษีเงินได          (10,889)            (7,565) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน           (4,140)           80,926  

 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด      
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551      
      
 หมายเหตุ  2552  2551 
   (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
รับรายไดจากเงินลงทุน            5,458          8,094  
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว    (152,869)   (218,194) 
ขายเงินลงทุนชั่วคราว        199,924      218,850  
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว    -        (5,000) 
ซื้ออปุกรณ    -           (695) 
ขายอุปกรณ    -             467  
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน    -           (196) 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการใหญเพิ่มขึ้น 4      (47,000)     (95,000) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน          5,513     (91,674) 

      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 
    

1,373  
   

(10,748) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป            7,753        18,501  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 5         9,126         7,753  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
หมายเหต ุ สารบัญ    
 
1 ขอมูลทั่วไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีที่สําคัญ 
4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 เงินลงทุน 
7 ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
9 อุปกรณ - สุทธิ 
10 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
11 สํารองผลประโยชนพนักงาน 
12 ทุนเรือนหุน 
13 สํารองตามกฎหมาย 
14 คาใชจายในการบริหาร 
15 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
16 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
17 เครื่องมือทางการเงิน 
 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

ผูบริหารบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ 2553 

 
1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 และมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
 

กิจการใหญของบริษัทคือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (จัดตั้งในประเทศไทย) ซึ่งถือหุนของบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตรารอยละ 99.99 (2551: อัตรารอยละ 99.99) 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการเปนศูนยกลางการซื้อขายและที่ปรึกษาเพื่อการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขาย
ของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทยและจัดทําเปนภาษาไทย งบ
การเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีและจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของประเทศไทย  

 

บริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2551 และ 2552 ซึ่ง
มีความเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ซึ่งประกอบดวย 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย แมบทการบัญชีเพื่อจัดทํา
และนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550)  (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน  2552) 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงเหลานี้ ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินของบริษัท 
 

ในระหวางป 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ 
มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหมที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทคือ “การ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมดังกลาว 
กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 
ขณะนี้ผูบริหารของบริษัทกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง
ใหมดังกลาวตองบการเงินของบริษัท  
 

 งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไว
เปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหาร
ตองใชการพิจารณา การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบาย
และการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตาง
จากที่ประมาณไว ถึงแมวาผูบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ได
กระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
 

ผูบริหารจะทบทวนประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินอยางสม่ําเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่
ไดรับผลกระทบ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี 
เร่ือง “การวัดมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน”  มีผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน ซึ่งได
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17            

 
3  นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เงินตราตางประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ
ราคาทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

 
 (ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภท (แต
ไมรวมเงินฝากสถาบันการเงินประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด) เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มี
สภาพคลองสูงและมีวัตถุประสงคในการถือไวเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและจายชําระภาระผูกพันในระยะ
ส้ัน ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา    
 

(ค)      เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 
 

ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด เงิน
ลงทุนที่ถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากขาดทุนจากการดอยคา ผลตางระหวาง
ราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ 
 

เงินลงทุนในเงินฝากประจํา ตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งอายุเกินกวา 3 เดือน จัดประเภทเปนเงิน
ลงทุนทั่วไป และแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 
 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับตราสารหนี้คํานวณจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปลอดความ
เส่ียงปรับดวยความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 

การจําหนายเงินลงทุน 
 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีจะถูกบันทึกในงบ
กําไรขาดทุน 
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กรณีที่บริษัทจําหนายเงินลงทุนที่ถืออยูบางสวน การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและเงิน
ลงทุนที่  ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 
(ง) ลูกหนี้และรายไดคางรับ 

 

ลูกหนี้ไดแก ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยและบริษัททั่วไป สวนรายไดคางรับ ไดแก รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ
ที่ยังมิไดออกใบแจงหนี้ ลูกหนี้และรายไดคางรับแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระ
หนี้ในอนาคตของลูกคา ประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต สถานการณที่อาจทําใหทราบและระบุได
ถึงการผิดนัดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด ลูกหนี้และรายไดคางรับจะถูกจําหนายบัญชี
เมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ และจะบันทึกไวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุน 

 
(จ) อุปกรณ 

 

สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
 

อุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 

การซอมแซมและบํารุงรักษา จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ตนทุนของการ
ปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา 
การปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพย
ที่ไดมา การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 
 

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตาม
บัญชีและจะรวมไวอยูในงบกําไรขาดทุน 
 

คาเสื่อมราคา 
 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพย 5 ป 

 

ผูบริหารเปนผูประมาณการอายุการใหประโยชนและมูลคาซากของอุปกรณของบริษัท โดยผูบริหารจะมีการ
ทบทวนมูลคาซากและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย และแกไขตามความเหมาะสม ณ วันสิ้นงวด  
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หากมูลคาซากและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน 
หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 

 
(ฉ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงในราคาทุน
หักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนจะถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยูใน
สภาพพรอมใชงาน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจโดยประมาณเปนเวลา 5 ป 
 

ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
เมื่อเกิดขึ้น  ตนทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งสามารถระบุไดและเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท และคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกวา 
1 ป จะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
การจัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค คาใชจายซึ่งทําใหเพิ่มหรือขยาย
ประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรเกินกวาขีดความสามารถเดิมจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

 

ผูบริหารเปนผูประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท โดยผูบริหารจะมีการ
ทบทวนคาตัดจําหนายเมื่ออายุการใชประโยชนมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมี
การตัดจําหนายสินทรัพยที่เส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 

 
 (ช) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เร่ืองการดอยคาหรือไม  
ในกรณีที่มีขอบงชี้ บริษัทจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมี
การกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุน
และมีการดอยคาในเวลาตอมา  ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน 
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยที่ถือจนครบกําหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย คํานวณโดย
การหามูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน  หมายถึง มูลคาจากการใชของ
สินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมิน
มูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย
อื่นจะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของ
ดวย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้น
ในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรู สําหรับสินทรัพยทาง
การเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน  
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน 
ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เร่ืองการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะ
ถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อม
ราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(ซ)  เจาหนีแ้ละคาใชจายคางจาย 
 

เจาหนี้และคาใชจายคางจายแสดงในราคาทุน 
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(ฌ) ผลประโยชนพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 
 

บริษัทไดเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนกิจการใหญโดยใช
แผนการกําหนดอัตราการจายสมทบ โดยที่สินทรัพยของกองทุนไดแยกออกจากสินทรัพยของตลาด
หลักทรัพยฯ และบริษัท และบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขา
กองทุนจากพนักงานและบริษัท เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
 

โครงการผลประโยชน 
 

บริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย หนี้สินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยผูชํานาญทางสถิติอิสระโดยใชวิธี Projected Unit 
Credit ตามเกณฑคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปนการประมาณการจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกลาว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดวาจะตองจายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุ
งาน และปจจัยอื่น กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น  
 

 (ญ) ประมาณการหนี้สิน 
  

ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอัน
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูก
จายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ   ถา
ผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ  ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่
จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินได
ในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว 
หากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
 

ประมาณการหนี้สินรับรูในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทตกลงที่จะจายชําระตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมาน อยางไรก็ตาม ตนทุนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีอยูอยางตอเนื่องไมถือเปนประมาณการหนี้สิน 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
(ฎ) รายได 

 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

บริษัทรับรูรายไดคาบริการขอมูลเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 
 

คาธรรมเนียมสมาชิกประกอบดวย คาเขาเปนสมาชิกและคาธรรมเนียมรายป โดยคาเขาเปนสมาชิกจะ
ทยอยรับรูรายไดโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่เร่ิมใหบริการ สวนคาธรรมเนียมรายปรับรู
รายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
 

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวัน
ครบอายุและคํานึงถึงจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของบริษัท 
 

รายไดอื่นรับรูเมื่อมีสิทธิ 
 

(ฏ) คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

สัญญาเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะ
จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
ประโยชนที่ไดรับตามสัญญาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่
อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 
 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุสัญญาเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจาย
ใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

 
(ฐ) คาตอบแทนกรรมการ 

 

คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยผลประโยชนที่จายใหแกคณะกรรมการของบริษัท (โดยไมรวมเงินเดือน 
โบนัส และผลประโยชนเกี่ยวของที่จายใหกับผูบริหาร) 
 
 

 
 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
(ฑ) คาใชจายภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดปจจุบันคือ ภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตรา
ภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปกอน ๆ 

 
4 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยการเปนผูถือ
หุน หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนด
ขึ้นโดยใชราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 

ความสัมพันธที่บริษัทมีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท  หรือเปน
กิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัทมีดังนี้ 

 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ 
   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไทย เปนกิจการใหญ ถือหุนของบริษัทในอัตรารอยละ 
99.99 และกรรมการทั้งหมดเปนผูแทนของ
กิจการใหญ 

   
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูภายใตการควบคุม

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   
บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จาํกัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูภายใตการควบคุม  
   ของกิจการใหญในอัตรารอยละ 50 และมี 

กรรมการรอยละ50 เปนผูแทนของกิจการ
ใหญ 

   
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย   

(ประเทศไทย) จํากัด 
ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูภายใตการควบคุม

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 

                  รายการ                       นโยบายการกําหนดราคา  
  
รายไดจากเงินลงทุน อัตราอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 
คาบริการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
 
รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดดังนี้ 
 

รายไดจากเงนิลงทุน 2552  2551 
 (พันบาท) 
กิจการใหญ   
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 3,618 4,754

 
คาบริการ 2552  2551 
 (พันบาท) 
กิจการใหญ   
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 233,176 129,941 
   
กิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด - 3,085 
บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 5,006 2,837 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด - 9 
 238,182 135,872 

  
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้   
 

เงินใหกูยืมระยะสั้น      

 อัตราดอกเบีย้     
 2552  2551  2552  2551 
 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
กิจการใหญ        
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1.50  3.25 - 3.50  252,000  205,000 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
กิจการใหญมีนโยบายรวมศูนยการลงทุน โดยกิจการใหญเปนศูนยกลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อความ
คลองตัวในการบริหารและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั้งนี้กิจการใหญจะกูยืมจากกิจการยอยในรูป
ของตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งมีกําหนดระยะเวลาไถถอนไมเกิน 1 ป และมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงกับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากสถาบันการเงิน (อัตราดอกเบี้ยดังกลาวอาจมีการทบทวนใหมตามความเหมาะสม) 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการใหญสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
และ 2551 มีดังนี้   
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 205,000 110,000 
เพิ่มขึ้น 47,000 95,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 252,000 205,000 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2552  2551 
 (พันบาท) 
เงินมัดจํา   
กิจการใหญ   
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย -  946 

 
เจาหนีแ้ละคาใชจายคางจาย 2552  2551 
 (พันบาท) 
เจาหนี ้   
กิจการใหญ   
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย - 515 
   
กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 5,350 295 
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด - 267 
 5,350 1,077 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

คาใชจายคางจาย 2552  2551 
 (พันบาท) 
กิจการใหญ   
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย        66,197 66,561 
   
กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด - 235 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด - 9 
 66,197 66,805 
รวม 71,547 67,882 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2552  2551 
 (พันบาท) 
กิจการใหญ   
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย - 1 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 3  10 
เงินฝากประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน 9,123  7,743 
รวม 9,126  7,753 

 
เงินฝากประเภทออมทรัพย มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 – 0.85 ตอป ในป 2552 (2551: ระหวาง
รอยละ  0.10 – 1.75 ตอป) 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
6 เงินลงทุน 
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว  
เงินลงทุนทั่วไป  
 เงินฝากประจํา 39,204 86,259 
  
เงินลงทุนระยะยาว   
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด   
หุนกู - บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 5,000 5,000 

 
เงินลงทุนชั่วคราว 
 

เงินฝากประจํา ไดแก เงินฝากประจํากับธนาคารประเภท 3 ถึง 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 
1.25 - 2.25 ตอป ในป 2552 (2551: ระหวางรอยละ 2.25 - 5.00 ตอป) 

 
เงินลงทุนระยะยาว 
 

หุนกู มีกําหนดระยะเวลาไถถอน 5 ป อัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละ 4.00 ตอป สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 2 และรอย
ละ 4.90 ตอป สําหรับปที่ 3 ถึงปที่ 5 นับจากวันออกหุนกู และมีอัตราผลตอบแทนตามราคาตลาดรอยละ 3.49 
ตอป ในป 2552 (2551: รอยละ 4.37 ตอป) มีกําหนดชําระดอกเบี้ยปละ 4 คร้ัง โดยมีราคาตลาด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 จํานวน 5.2 ลานบาท (2551 : จํานวน 5.1 ลานบาท) 

 
7 ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้ 599  760 
รายไดคางรับ 44,065 52,066 
รวม 44,664 52,826 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้มีดังนี้ 

 

 2552  2551 
 (พันบาท) 

กิจการอื่นๆ   
ยังไมครบกําหนดชําระ 546  710 
เกินกําหนดชําระ    
นอยกวา 3 เดือน 51  48 
3 - 6 เดือน -  2 
6 - 12 เดือน 2  - 

รวม 599  760 
 
โดยทั่วไประยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต 1 วันถึง 15 วัน 
  

8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 
ภาษีซื้อรอนําสง 355 147 
คาใชจายจายลวงหนา 69 30 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน - 1,080 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายคางรับ - 3,934 
อื่น ๆ 70 10 
รวม 494 5,201 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
9 อุปกรณ - สุทธิ 
 

 เครื่องตกแตง       
 ติดตั้งและ       
 อุปกรณ  คอมพิวเตอร  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 579 496 - 1,075 
เพิ่มขึ้น 68 199 428 695 
จําหนาย (18) - (428) (446) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 629 695 - 1,324 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 629 695 - 1,324 

     
คาเส่ือมราคาสะสม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 145 104 - 249 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 127 116 - 243 
จําหนาย (8) - - (8) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 264 220 - 484 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 126 139 - 265 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 390 359          - 749 
     
มูลคาสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 365 475          - 840 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 239 336           - 575 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
10 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร 
 (พันบาท) 

ราคาทนุ  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 156 
เพิ่มขึ้น 196  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 352 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  352 

  
คาตดัจําหนายสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 15 
คาตัดจําหนายสําหรับป 36 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 51 
คาตัดจําหนายสําหรับป  70 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 121 
  
มูลคาสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 301 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 231 

 
11 สํารองผลประโยชนพนักงาน 
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 

หนี้สินที่บันทึกในงบดุล -  2,282 
รายการที่บันทึกในงบกําไรขาดทุน -  384 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
หนี้สินที่บันทึกในงบดุลประกอบดวย 
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน -  2,282 
หนี้สินที่บันทึกในงบดุล -  2,282 
 
การเคลื่อนไหวของสํารองผลประโยชนพนักงานมีดังตอไปน้ี 
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 

ยอดยกมาตนป 2,282 1,898 
ตนทุนบริการปจจุบัน - 299 
ตนทุนดอกเบี้ย - 85 
หัก รายการปรับปรุง (2,282) - 
ยอดคงเหลือสิ้นป - 2,282 
 
ในป 2552 ผูบริหารของกิจการใหญไดพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสรางการบริหารงาน และจัดบุคคลากร
ตามโครงสรางองคกรใหม และมีการโอนยายพนักงานของบริษัทมายังกิจการใหญ ดังนั้น บริษัทจึงโอนกลับ
รายการสํารองผลประโยชนพนักงานที่เคยบันทึกไว และบันทึกเปนสวนหนึ่งของรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน 
 
รายการที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนมีดังตอไปน้ี 
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 

ตนทุนบริการปจจุบัน - 299 
ตนทุนดอกเบี้ย - 85 
รวม - 384 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
ขอสมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณ สรุปไดดังนี้ 
 

 2552 2551 
อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  รอยละ 4.50 
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานประจํา -  รอยละ 6.00 
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานตามสัญญา -  รอยละ 4.50 
อัตราการลาออกเฉลี่ย -  รอยละ 6.40 
อัตราการตายกอนเกษียณอาย ุ -  รอยละ 0.11 - 1.48 
เกษียณอาย ุ -  60 ป 

 
12 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน  2552  2551 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุน/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 10  10,000  100,000  10,000  100,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม          
- หุนสามัญ 10  10,000  100,000  10,000  100,000 
          
ทุนที่ออกและชําระแลว          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 10  10,000  100,000  10,000  100,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม          
- หุนสามัญ 10  10,000  100,000  10,000  100,000 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
13 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุน
สํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา 
(ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจาย
เปนเงินปนผลไมได 
 

14 คาใชจายในการบริหาร 
 

 หมายเหตุ 2552  2551 
     
คาบริหารจัดการ  233,176 129,156 
คาใชจายทางการตลาด  5,425 12,878 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 15 - 23,207 
คาเชาอาคารสาํนักงาน  - 2,207 
อื่นๆ  7,655 7,781 
รวม  246,256 175,229 

 
15 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
 

 2552  2551 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและผลประโยชนอื่นๆ -  21,640 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ -  1,567 
รวม -  23,207 
 

 
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปน
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ถึงอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจด
ทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการ
กองทุนที่ไดรับอนุญาต 



 
 

 รายงานประจําป 2552 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
16 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่
เปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังนี้ 

 

 2552  2551 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท  22,396  21,398 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 10,000  10,000 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 2.24  2.14 

 
17 เครื่องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดและจากการ
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตรา
สารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา  
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของ
หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้สวนใหญมีอัตราคงที่ 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงนิ 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตามเงื่อนไขที่
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด 
 

บริษัทไมมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนหรือการฝากเงินในสถาบันการเงิน แตอาจจะยังคงมี
ความเสี่ยงตอราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที่เปนผูลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยงจาก
ฐานะการเงินของผูที่ออกตราสารที่ลงทุน อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวใน
สถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการลงทุน โดยเงินสวนที่เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการ
ดําเนินงานจะคํานึงถึงการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูง และเงินลงทุนสวนที่
นอกเหนือจากสภาพคลองเพื่อการดําเนินงานนั้น ใหกิจการใหญกูยืมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
และความคลองตัวในการบริหารเงินลงทุน 

 

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดสวนการลงทุนในป 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

ประเภทการลงทุน  สัดสวนการลงทุน 
   
หลักทรัพยรัฐบาล หุนกูหรือพันธบัตรของรัฐวสิาหกิจ  
     หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
     ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน  

ไมจํากัดจํานวน 

  
เงินฝาก บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย  
     ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุน   
     หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  

ไมเกินรอยละ 15 ของเงินลงทุนรวมตอสถาบนั
การเงิน 

  
หุนกูหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ 
หุนกู (ไมรวมถงึหุนกูแปลงสภาพ) ตั๋วแลกเงนิ 

 ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอผูออก
หลักทรัพย และไมเกินรอยละ 5 ของเงิน
ลงทุนรวมตอจํานวนที่ออกหลักทรัพยนั้น ๆ 

  
หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 
หนวยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ 

 ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอกองทนุ
นั้นและไมเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนรวม
ตอบริษัทจัดการแตละแหง 

 
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 

เนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองคอนขางสูง ดังนั้น บริษัทจึงยังไมมีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มจากแหลง
ภายนอกในระยะเวลาอันสั้น บริษัทมีนโยบายจะลงทุนในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงต่ําและได
ผลตอบแทนที่ดี 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ของบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่ง
โครงสรางของทุนที่เหมาะสม เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามผล
การดําเนินงานของบริษัท 
 
การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยน
สินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  และ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วัตถุประสงคของการวัด
มูลคาและ/หรือการเปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปน้ี (ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานใน
การกําหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ) 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด         
เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้และรายไดคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการใหญ เจาหนี้และ
คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และภาษีเงินไดคางจาย มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด พิจารณาโดยตองอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ 
วันที่ในรายงาน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด ถูกพิจารณาเพื่อความมุงหมายในการ
เปดเผยในงบการเงินเทานั้น ตามที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 
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6. รายชื่อและที่อยูบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ      (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553) 
 
สมาชิกทั่วไป     
ACLS  บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด               

999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 18 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2658-9000   โทรสาร 0-2658-9292      
www.acls.co.th 
 

 CGS  บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 
132 อาคารสินธร 1 ช้ัน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2205-7000   โทรสาร 0-2205-7171 
www.cgsec.co.th 
 
 

AIRA  บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)  
2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ช้ัน 2 และช้ัน 8  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2684-8888   โทรสาร 0-2256-0284 
www.aira.co.th 
 

 CIMBS  บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด   
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ช้ัน 24-25 ซอยหลังสวน  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2657-9000   โทรสาร 0-2657-9111         
www.cimbsecurities.co.th 

ASP  บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)               
175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 3 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2285-1666   โทรสาร 0-2285-1901          
www.asiaplus.co.th 
 

 CLSAT  บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด  
87 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2257-4600   โทรสาร 0-2253-0534         
www.clsa.com 
 

AYS  บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  
ช้ัน 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330     
โทรศัพท 0-2659-7000   โทรสาร 0-2646-1100        
www.ays.co.th 
 

 CNS  บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 15-17 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2638-5000   โทรสาร 0-2287-6001         
www.cns.co.th 

BLS  บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)                   
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 29 ถนนสีลม    
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2231-3777   โทรสาร 0-2231-3951          
www.bualuang.co.th 
 
 

 CS  บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด      
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ช้ัน 27 หอง 2701  
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500   
โทรศัพท 0-2614-6000   โทรสาร 0-2614-6362         
www.credit-suisse.com 
 

BSEC  บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)  
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 16 ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท 0-2200-2000   โทรสาร 0-2632-0191 
www.bfitsec.com 
 

 DBSV  บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
989 อาคารสยามทาวเวอร ช้ัน 14-15 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   
โทรศัพท 0-2657-7000   โทรสาร 0-2657-7777         
www.dbsvitrade.com 
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FES  บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด  
87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ออลซีซ่ันสเพลส ช้ัน18
และ39 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2648-1111   โทรสาร 0-2648-1000 
www.fes.co.th 
 

 KKS  บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด          
500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 7 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2680-2222   โทรสาร 0-2680-2233         
www.kks.co.th 
 

FSS  บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)          
999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  
ช้ัน 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2658-9500   โทรสาร 0-2658-9149         
ww.fnsyrus.com 
 

 KS  บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 19  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท 0-2696-0000   โทรสาร 0-2696-0099 
www.kasikornsecurities.com 
 

GBS  บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด  
87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันส เพลส ช้ัน 12 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2672-5999   โทรสาร 0-2672-5888 
www.globlex.co.th 
 

 KTZ  บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด                             
287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ช้ัน 16  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท 0-2695-5000   โทรสาร 0-2631-1709 
www.ktzmico.com 
 

IVG  บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)  
540 อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร ช้ัน 17-18  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2658-5800   โทรสาร 0-2658-5779 
www.ivglobal.co.th 
 

 PHATR  บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)       
252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ช้ัน 6, 8-11  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท 0-2693-2000   โทรสาร 0-2693-2631         
www. phatrasecurities.com 
 

JPM  บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด      
20 อาคารบุปผจิต ช้ัน 2-3 ถนนสาทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2684-2600   โทรสาร 0-2684-2610          
www.jpmorgan.com 
 

 PST  บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
849 อาคารวรวัฒน ช้ัน 15 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2268-0999   โทรสาร 0-2635-1615         
www.phillip.co.th 
 
 

KGI  บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ช้ัน 8-11 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท 0-2658-8888   โทรสาร 0-2658-8000 
www.kgieworld.co.th 

 SCBS  บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด      
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 20,25,26,28  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330     
โทรศัพท 0-2686-2000   โทรสาร 0-2263-3811         
www.scbs.com 
 

KEST  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    
999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  
ช้ัน 20-21 และ 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330     
โทรศัพท 0-2658-6300   โทรสาร 0-2258-6301          
www.kimeng.co.th 
 

 SCIBS  บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด        
999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 9 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330                                         
โทรศัพท 0-2624-8888   โทรสาร 0-2624-8899         
www.scis.co.th 
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SSEC  บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)                       
130-132  อาคารสินธรทาวเวอร 2 ช้ัน 1-2  
และอาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 12 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330         
โทรศัพท 0-2627-3100   โทรสาร 0-2263-2043         
www.ssec-online.com 
 

 US  บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)  
1550 อาคารธนภูมิ ช้ัน 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0-2207-0038   โทรสาร 0-2207-0505 
www.unitedsec.com 
 
 

TNITY  บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 
179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 25-26 และ 29  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร10120 
โทรศัพท 0-2670-9100   โทรสาร 0-2286-9050          
www.trinitythai.com 
 

  
 
 
สมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่อางอิงกับทองคํา (Gold-Related Agent) 

TNS  บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 14, 18 และ 19  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2217-9595   โทรสาร 0-2217-9642     
www.TNSitrade.com 
 

 GTWM  บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด  
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ช้ัน 20 หอง 209  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศพัท 0-2673-9816-22   โทรสาร 0-2673-9815 
www.gtwm.co.th 
 
 

TSC  บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด                              
48/8 อาคารทิสโก ทาวเวอร  ช้ัน 4 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2633-6999   โทรสาร 0-2633-6900 
www.tiscosec.com 
 

 HGF  บริษัท ฮ่ัวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 
33/112 อาคารวอลลสตรีท ช้ัน 21 ถนนสุรวงศ  
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2238-2288   โทรสาร 0-2238-2289 
www.hshfutures.com 
 

UBS  บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด   
93/1 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอร เอ ช้ัน 2 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2651-5700   โทรสาร 0-2651-5730      
www.ubs.com 
 

 MTSGF  บริษัท เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จํากัด  
40,42,44 อาคารสถาบันพัฒนาทองคาํ MTS ช้ัน 3  
ถนนทรัพยสิน แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท 0-2222-5533   โทรสาร 0-2222-5544 
www.mtsgoldfutures.co.th 
 

UOBFT  บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด ฟวเชอร (ไทย) จํากัด 
191 สํานักงานใหญธนาคารยูโอบี ช้ัน 7 ถนนสาทรใต  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2213-2611   โทรสาร 0-2213-2614   
www.uob.co.th/uobft    
 

 TCAF  บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด  
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ช้ัน 18 หอง 1802 บี  
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2633-5299   โทรสาร 0-2633-5255 
www.tcausiris.com   
 

UOBKH  บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ช้ัน 3 
และอาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 15 และ19 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2659-8000   โทรสาร 0-2263-2306         
www.uobkayhian.co.th  
 

 YLG  บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด
653/14 ซอยสวนพลู 1 ถนนสวนพลู แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท 0-2287-1155   โทรสาร 0-2677-5512 

www.ylgbullion.com 
 

 * บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด (FSL) ไดหยุดดําเนินธุรกรรม ต้ังแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 
* บริษัทหลกัทรพัย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) (MPSEC) ไดหยุดดําเนินธุรกรรม ต้ังแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 




