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 ป 2553 ตลาดอนุพันธมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยเนนการพัฒนาลักษณะสินคาใหตอบสนองความ
ตองการของผูลงทุนทุกประเภท และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑใหครอบคลุมตลาดเงินและตลาดทุนมาก
ขึ้น  อีกทั้ง ยังมีการจัดบริการเกี่ยวกับการซื้อขายใหเปนไปตามพัฒนาการของตลาดในตางประเทศและเปนไป
ตามแนวทางสากลมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของตลาดอนุพันธ สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 
 

 การพัฒนาสินคาและบริการ 
 

การเปดซื้อขายสินคาใหม 
 

 ในป 2553 ตลาดอนุพันธไดจัดใหมีการซื้อขายสินคาใหม 2 ประเภทสัญญา ไดแก สัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่อางอิงกับทองคําขนาด  10 บาท (10 Baht Gold Futures) และสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Futures) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไดแกสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 5 ป (5-Year Government Bond Futures) สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงอัตราดอกเบี้ย BIBOR อายุ 3 
เดือน และสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX อายุ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

    
 
 
 10 Baht Gold Futures  ตลาดอนุพันธไดเร่ิมจัดใหซื้อขาย 10 Baht Gold Futures ซึ่งเปนสัญญาที่
มีขนาดเล็ก เพื่อเปนทางเลือกใหแกผูลงทุนในการใชงานและเปนการขยายฐานกลุมผูลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งในป 2553 

ที่ผานมาพบวาผูลงทุนใหความสนใจในการซื้อขาย 
10 Baht Gold Futures เพิ่มขึ้นเปนลําดับ ในขณะที่
ปริมาณการซื้อขาย 50 Baht Gold Futures ก็ยังคง
มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนผลมา
จากการที่ป 2553 เปนชวงที่ราคาทองคํามีความผัน
ผวนสูง โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวันของ10 
Baht Gold Futures อยูที่ระดับ 1,716 สัญญาใน
ขณะที่ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวันของ 50 Baht 

Gold Futures อยูที่ระดับ 3,277 สัญญา สําหรับปริมาณการซื้อขายรวม Gold Futures ทั้งหมด ในป 2553 มี
ปริมาณทั้งหมดเทากับ 971,423 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปริมาณการซื้อขายในป 2552 ที่มีปริมาณ 311,591 สัญญา 
หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นถึง 2 เทาตัวจากปกอนหนา  

2. สรุปการดาํเนินงานทีส่าํคัญ 
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  Interest Rate Futures สําหรับ Interest Rate Futures ทั้ง 3 ประเภทนั้น นับวาเปนเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่มีการซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งอยางเปนทางการครั้งแรก โดยในการ
พัฒนาสัญญาฟวเจอรสดังกลาวนั้น เปนการดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุน ซึ่งตลาดอนุพันธไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคาร
แหงประเทศไทย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปนตน  ทั้งนี้ดวยมุงหวังใหเปน
ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของผูลงทุน
สถาบัน  เชน  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  และ
ธนาคารพาณิชยไทยและตางประเทศ เปนตน และชวย
สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนตอไป 
 

 เพื่อเปนการสนับสนุนการซื้อขาย  Interest 
Rate Futures ตลาดอนุพันธไดรวมมือกับสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เพื่อใชในการกํากับดูแลการซื้อขายของทั้ง 2 องคกร 
นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธยังไดรับความอนุเคราะหขอมูลการซื้อขายของกลุมพันธบัตรอายุ 4 - 6 ป เพื่อนํามาใช
อางอิงสําหรับ Bond Futures โดยจะมีการจัดทําเปนขอมูล Indicative Yield ของกลุมพันธบัตรอางอิง และตลาด
อนุพันธฯ ยังไดทําหนังสือขอตกลงความรวมมือกับ Thomson Reutures ในการนําอัตราดอกเบี้ย THBFIX มาเปน
สินคาอางอิงของ Interest Rate Futures พรอมทั้งเพื่อใหมีขอมูลอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเผยแพรไปยังผูลงทุนเปน
การทั่วไป  ในการนี้ ตลาดอนุพันธฯ ไดเผยแพรขอมูลทั้งสวนของ Indicative Yield และอัตราดอกเบี้ย THBFIX 
ผานทางเว็บไซตของตลาดอนุพันธฯ และชองทางการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เพื่อใหผูลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลและใชในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายสัญญาดังกลาวตอไป 
 

  
การเปดบริการการซื้อขายรายใหญ ( Block Trading Transaction) 
 

 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ตลาดอนุพันธเปดใหบริการการซื้อขายดวยวิธี Block Trading 
Transaction หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เปนการซื้อขายรายใหญ ซึ่งเทียบเคียงไดกับการซื้อขายแบบ 
Put Through ในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อตอบสนองความตองการของผูลงทุน และเอื้อใหผูที่ตองการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนาในปริมาณมากใหซื้อขายไดอยางคลองตัวมากขึ้น และลดผลกระทบที่อาจจะมีตอราคาซื้อขายใน 
Central Order Book ของตลาดอนุพันธ  
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การบริการรับหลักประกันเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 
 

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 บริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ไดเร่ิมใหมีบริการการรับ
หลักประกันสําหรับการซื้อขายในตลาดอนุพันธเปนสกุลเงินตราตางประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุน
ตางชาติ (Non-Resident) ที่เขามาซื้อขายในตลาดอนุพันธ และเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยในชวง
เร่ิมตนนั้น สํานักหักบัญชีจะเริ่มดวยการรับหลักประกันที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา และสกุลเงินยูโร 
 

 การปรับปรุงและเพิ่มชองทางการซื้อขายในตลาดอนุพันธ 
 

การสนับสนุนใหผูคาทองเขามารวมดําเนนิการ  
 

 ตลาดอนุพันธ ไดสนับสนุนใหผูคาทองเขามารวมดําเนินการในรูปแบบของการเปนสมาชิกประเภทที่
ซื้อขายเฉพาะสินคาที่เกี่ยวกับทองคํา (Gold Related Agent) ไดเพิ่มเติม  โดยในป 2553 มีผูคาทองสมัครเขามา
เปนสมาชิกเพิ่มเติม 1 ราย ซึ่งมีกําหนดจะเริ่มสมาชิกภาพไดประมาณตนป 2554  
 

 โดย ณ ส้ินป 2553 ตลาดอนุพันธมีสมาชิกรวมจํานวนทั้งสิ้น 41 บริษัท ประกอบดวย สมาชิก
ประเภทที่ทําธุรกิจอนุพันธไดทุกประเภท 36 บริษัท และสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่อางอิงกับทองคํา (Gold Related Agent) อีก 5 บริษัท  นอกจากนี้ ในสวนของ Selling Agent ของโกลด
ฟวเจอรสในปจจุบันมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 52 ราย 
 

การปรับปรุงหลักเกณฑใหเอื้อตอการเชือ่มตอกับระบบการซื้อขายของตลาดอนพุันธ 
 

 ตลาดอนุพันธไดปรับปรุงหลักเกณฑการเชื่อมตอกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ (Access 
Rules) ใหงายตอการทําความเขาใจ ลดความซ้ําซอน และมีความคลองตัว ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการ
สนับสนุนใหผูลงทุนและผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงตลาดอนุพันธไดอยางสะดวก และชวยขยายฐานผูลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ อันจะชวยสงเสริมตอการเติบโตของธุรกรรมการซื้อขายในตลาดอนุพันธ 
 

 การดําเนินงานทางดานการตลาด 
 

การใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

 ตลอดป 2553 ตลาดอนุพันธและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรวมกันจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาให
ความรูเกี่ยวกับสินคาอนุพันธแกผูลงทุนและผูเกี่ยวของ
ทั ้ง ในกร ุง เทพฯ  และต างจ ังหว ัด  โดยมุ งหวั งที่ จะ
เสริมสรางความรูความเขาใจในผลิตภัณฑที ่ไดมีการ
จัดซื ้อขายอยูแลวและสินคาที ่กําลังจะจัดใหมีการซื ้อ
ขาย อีกทั ้งยังไดจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนาคุณภาพของ
เจาหนาที่บริษัทสมาชิกอยางตอเนื่อง  เชน 
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• จัดโครงการ “โกลดฟวเจอรสสัญจร” เพื่อสัมมนาใหความรู
เกี่ยวกับโกลดฟวเจอรสแกผูลงทุนจังหวัดตาง ๆ ในทุกภูมิภาค
ของประเทศ รวมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยตลาดอนุพันธฯ รวมกับ
ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (FI Club) จัด
กิจกรรมทั้งในรูปแบบการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการซื้อขาย 
โกลดฟวเจอรส และการเสวนาโดยผู เชี่ยวชาญจากบริษัท
หลักทรัพย ชั้ นนํ า  ซึ่ ง เป ด โอกาสให ผู ล งทุน ได สอบถาม
รายละเอียดและขอสงสัยในการลงทุนไดโดยตรง 

• จัดอบรมและสัมมนาเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Interest Rate Futures ซึ่งเปนสินคาใหมที่จะ
จัดซื้อขายในป 2553 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการซื้อขายใหกับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยไดจัด
เนื้อหาใหมีความแตกตางกันในแตละครั้ง สอดคลองกับความตองการของผูลงทุนประเภทตาง ๆ  

• รวมกับสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) หนวยงานเผยแพรความรูของตลาดหลักทรัพย และหนวยงานอื่น ๆ 
เชน บริษัทสมาชิก เปนตน จัดสัมมนาใหความรูผูลงทุนเกี่ยวกับสินคาที่มีการซื้อขายในตลาดอนุพันธ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด จํานวนทั้งหมด 36 คร้ัง โดยมีผูเขารวมกิจกรรมกวา 7,000 คน  

• รวมกับบริษัทในเครือ SET Group จัดกิจกรรมและรวมออกบูธนิทรรศการใหความรูผูลงทุน ทั้งในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัด ดังนี้ 

 SET in the City 2010 จํานวน 3 ครั้ง  ไดแก จ.สงขลา (หาดใหญ) จ.พิษณุโลก และ กรุงเทพฯ  
 โดยมีผูสนใจเขารวมงานรวมทั้งหมด 110,300 คน 
และมีผูเปดบัญชีซื้อขายอนุพันธในงานดังกลาว
เปนจํานวน 1,546 บัญชี  

 Money Expo 2010 จํานวน 4 ครั้ง ไดแก จ.ชลบุรี 
(พั ทย า )  ก รุ ง เ ทพฯ  จ .นคร ร า ชสี ม า  และ  
จ.เชียงใหม (พ.ย.) โดยมีผูเขารวมรวมทั้งหมด 
44,500 คน และมีการเปดบัญชีซื้อขายอนุพันธจํานวน 2,556  บัญชี  

 

นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธ ยังไดจัดทําส่ือความรูในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
ในชองทางที่เหมาะสม เชน บทความเผยแพรทางหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ สารคดีโทรทัศน  โดยในป 2553  

ที่ผานมา ตลาดอนุพันธไดจัดทําส่ือโทรทัศนในรูปแบบที่
เขาถึงประชาชนทั่วไป ใหสามารถเขาใจลักษณะและกลไก
การซื้อขายโกลดฟวเจอรส ผานละครโทรทัศนที่ไดรับความ
นิยม  โดย รวมกับสถานีโทรทัศน Money Channel ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผลิตละครบางรักซอย 
9 ภาคพิเศษ “ทอง ทอง ทอง” โดยไดมอบหมายใหบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตละคร
บางรักซอย 9 ภาคปกติ รับหนาที่ผลิตละครชุดนี้ ภายใตทีมงานชุดเดิมทั้งหมด ตั้งแตผูเขียนบท 
ผูกํากับ และนักแสดงเพื่อคงอารมณความสนุกสนานของบางรักซอย 9 ไวดังเดิม  โดยตลาด
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อนุพันธไดนําเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโกลดฟวเจอรสมาผสมผสานกับการเดินเรื่องของละครดังกลาว โดยบางรักซอย 9 
ตอนพิเศษ “ทอง ทอง ทอง" นี้ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ชอง 9 อสมท. และสถานีโทรทัศน Money Channel 
จํานวนทั้งหมด  20 ตอน  

 

กิจกรรมชวยเหลือสังคม 
 

ตลาดอนุพันธไดตระหนักถึงการมีสวนรวมในการทําประโยชนแกสังคมไทย และไดแสดงเจตนารมณ
ที่ชัดเจนตอการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง ดวยการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ ของบริษัทและหนวยงาน
อื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย เชน การบริจาคเครื่องนุงหม การรวมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปาชาย
เลน และการคืนพื้นที่สีเขียวใหบริเวณสี่แยกราชประสงค เปนตน  

     
 

การประชาสัมพันธและสงเสริมการซื้อขาย 
 

 โครงการสงเสริมการซื้อขายสินคาในตลาดอนุพันธ 
 

 เพื่อใหการซื้อขายสินคาในตลาดอนุพันธมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเปนไปอยางตอเนื่อง ฝายจัดการได
ดําเนินการจัดใหมีโครงการสงเสริมการซื้อขาย SET50 Index Options, Stock Futures, SET50 Index Futures 
และ Interest Rate Futures โดยการลดคาธรรมเนียมการซื้อขายใหแกบริษัทสมาชิกและลูกคา ในชวงระหวาง
วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 รวมถึงโครงการสงเสริมการซื้อขายใหแกบริษัทสมาชิกและลูกคา  
โดยใหสวนลดคาธรรมเนียมการซื้อขายเพิ่มเติมจากโครงการขางตน เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดความสนใจใน
การซื้อขายสินคาในตลาดอนุพันธเพิ่มมากขึ้น 
   

สรางการรับรูและความเขาใจแกผูลงทุนตางชาติเพื่อสรางความมั่นใจในการเขามาซื้อขาย 
 

 ตลาดอนุพันธไดดําเนินการประชาสัมพันธสินคาและบริการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบันรวมทั้ง
พัฒนาการในโครงการที่จะจัดใหมีในอนาคตเพื่อเสริมสรางความเขาใจใหแกผูลงทุนตางชาติ ทั้งในดานการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการซื้อขายอนุพันธที่จัดขึ้นโดยองคกรระดับสากล   การ
ออกบูธนิทรรศการ และการพบปะกับผูลงทุนโดยตรงในตางประเทศ เปนตน โดยในป 2553 ที่ผานมา ตลาด
อนุพันธไดสรางความเขาใจและความเชื่อมั่นโดยเขารวมกิจกรรมดังตอไปน้ี  
• การเขารวมประชุม Annual International Futures Industry Conference 2010, Florida ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2553 โดยผูแทนจากตลาดอนุพันธไดเขารวมงานสัมมนา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเขารวมงานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการซื้อขายอนุพันธ ระบบการซื้อขาย ผูลงทุน
สถาบันตางประเทศ รวมทั้งหนวยงานกํากับการซื้อขายอนุพันธของตางประเทศ เปนตน  
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• รวมประชุม 31st International SFOA Burgenstock Meeting ณ เมือง Interlaken ประเทศสวิสเซอรแลนด 
ในวันที่ 8 - 11 กันยายน 2553 จัดโดย The Swiss Futures and Options Association (SFOA) ซึ่งเปน
องคกรไมแสวงหากําไรและมีจุดมุงหมายในการพัฒนาสินคาและบริการที่เกี่ยวกับการซื้อขายอนุพันธ
โดยเฉพาะอนุพันธที่มีการจัดใหซื้อขายในตลาดที่มีการจัดตั้งอยางเปนทางการ ในการนี้ ตัวแทนจากตลาด
อนุพันธฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางองคกรที่เขารวมประชุม อาทิเชน ตลาดอนุพันธ
ตางประเทศ ผูรวมตลาดในสวนของบริษัทหลักทรัพยตางชาติที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายอนุพันธ และผู
ลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ ในการประชุมดังกลาวมุงเนนเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศในกลุม Emerging 
Market เปนหลัก 

• รวมออกบูธนิทรรศการในงาน Derivatives World ASIA 2010 ณ ประเทศสิงคโปร ในวันที่ 29 - 30 กันยายน 
2553 ซึ่งเปนงานสัมมนาที่มุงเนนพัฒนาการที่เกิดขึ้นของตลาด
อนุพันธในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยมีการออกบูธของตลาด
อนุพันธที่สําคัญในภูมิภาคนี้ และบริษัทที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย
อนุพันธ เชน บริษัทใหบริการพัฒนาระบบซื้อขาย และบริษัท
ใหบริการขายขอมูล 
เปนตน  โดยผูเขาชม

งานเปนจํานวนมากที่มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และจาก
ภูมิภาคอื่นที่สนใจเขามาลงทุนในกลุมประเทศเหลานี้   นอกจากนี้ 
ภายในงานยังไดมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ
ตลาดอนุพันธในภูมิภาคในประเด็นที่กําลังเปนที่สนใจ  โดยในครั้ง
นี้ ผูจัดงานไดเชิญผูแทนจากตลาดอนุพันธฯ เขารวมเปนวิทยากรในชวงการสัมมนาเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ตลาดอนุพันธในเอเชียเพื่อแสดงวิสัยทัศนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของตลาดตาง ๆ ในภูมิภาคซึ่งกําลังไดรับ
ความสนใจมากขึ้น  

• ไดเขาพบผูลงทุนสถาบันตางประเทศใน
ประเทศสิงคโปรเพื่อประชาสัมพันธและทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการของ
ตลาดอนุพันธฯ อีกทั้งเพื่อรับทราบความ
ตองการ  ปญหาและอุปสรรคที่ ผู ลงทุน
ตางประเทศอาจไดรับในการเขามาซื้อขายใน
ตลาดอนุพันธฯ  
 

 

• เขารวมงานประชุมพรอมไดรับเชิญเปนวิทยากรในงาน 6th Annual FIA Asia Derivatives Conference  
ณ ประเทศสิงคโปร ในชวง วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2553 โดยงานประชุมดังกลาวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใน
การแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นของผูบริหารของตลาดอนุพันธในภูมิภาคเอเชีย และผูบริหารของบริษัทที่
เกี่ยวของกับการซื้อขายอนุพันธ จากประสบการณการซื้อขายอนุพันธทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเอเชีย 
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กราฟแสดงปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures  
และรอยละของมูลคาการซื้อขาย SET50 Index Futures เทียบกับมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในดชันี SET50 

 
 

 
 
    

 กลุมผูลงทุนหลักในตลาดอนุพันธ คือ ผูลงทุนใน
ประเทศ โดยมีสัดสวนการซื้อขายสูงถึงรอยละ 57 ของ
ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ขณะที่ ผูลงทุนสถาบันใน
ประเทศมีสัดสวนรอยละ 33 และผูลงทุนตางประเทศมี
เพียงรอยละ 10 
 

 สําหรับการสงคําส่ังซื้อขายนั้น สวนใหญเปนการ
สงผานเจาหนาที่การตลาดรอยละ 70 และเปนสัดสวนการ
ซื้อขายผานระบบ DMA รอยละ 5  ขณะที่สัดสวนการซื้อ
ขายผานระบบ Internet ไดเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 25 ในป 
2553 เพิ่มจากรอยละ 21 ในป 2552 ทั้งนี้ เปนผลจาก
ความสะดวกรวดเร็วของการซื้อขาย ประกอบกับผูซื้อขาย
ในตลาดมักนิยมที่จะตัดสินใจในการซื้อขายเอง 

 
 

 

 บริษัทสมาชิก 5 อันดับแรกที่มีปริมาณการซื้อขายรวมสูงสุด มีสัดสวนรวมกันสูงถึงรอยละ 42 ของ
ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด (มหาชน) (GBS) บริษัทหลักทรัพย 
ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (PST) บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KEST) 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด (TNITY) และ บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ จํากัด (KGI) ตามลําดับ 
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 ขอมูลสถิติที่สําคัญในป 2553 
 

 ป 2553 ป 2552 เปลี่ยนแปลง (%) 
ปริมาณการซือ้ขายรวม (สัญญา)     4,519,436     3,075,318  46.96% 
 - Gold Futures         971,423           311,591  211.76% 
      - 50 Baht Gold Futures         792,960           311,591  154.49% 
      - 10 Baht Gold Futures         178,463                       -  N/A 
 - Single Stock Futures         969,353           145,758  565.04% 
 - SET50 Index Futures      2,471,302        2,522,465  -2.03% 
 - Interest Rate Futures                    41                       -  N/A 
 - SET50 Index Options         107,317             95,504  12.37% 
ปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยตอวัน (สัญญา)         18,676          12,771  46.24% 
 - Gold Futures              4,014               1,397  187.33% 
      - 50 Baht Gold Futures              3,277               1,397  134.55% 
      - 10 Baht Gold Futures              1,716                       -  N/A 
 - Single Stock Futures              4,006                  600  567.67% 
 - SET50 Index Futures            10,212             10,381  -1.63% 
 - Interest Rate Futures                      1                       -  N/A 
 - SET50 Index Options                 443                  393  12.72% 
สถานะคงคาง (สัญญา)        77,955          28,281  175.64% 
 - Gold Futures            16,249               5,681  186.02% 
      - 50 Baht Gold Futures            10,344               5,681  82.08% 
      - 10 Baht Gold Futures              5,905                       -  N/A 
 - Single Stock Futures            35,356               3,337  959.51% 
 - SET50 Index Futures            25,553             18,961  34.77% 
 - Interest Rate Futures                     -                       -  N/A 
 - SET50 Index Options                 797                  302  163.91% 
สัดสวนผูลงทนุ (%)       
  - ผูลงทุนในประเทศ 57.21% 60.34% -3.13% 
  - ผูลงทุนสถาบัน 32.70% 28.40% 4.30% 
  - ผูลงทุนตางประเทศ 10.09% 11.26% -1.17% 
จํานวนบัญชีซือ้ขาย (บัญชี) 41,880 29,546 41.75% 
  - ผูลงทุนในประเทศ 39,975 28,066 42.43% 
  - ผูลงทุนสถาบัน 1,186 1,008 17.66% 
  - ผูลงทุนตางประเทศ 719 472 52.33% 
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สัดสวนการตลาดของบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธตามปริมาณการซือ้ขายในป 2553 
 

อันดับ ชื่อยอ ชื่อบริษัท ป 2553 ป 2552 เปลี่ยนแปลง 

1 GBS บจก. หลักทรัพย โกลเบล็ก 13.40% 7.26% 6.14% 
2 PST บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 9.25% 9.80% -0.55% 
3 KEST บมจ. หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 7.91% 10.75% -2.84% 
4 TNITY1 บจก. หลักทรัพย ทรีนีตี้ 6.10% 7.46% -1.36% 
5 KGI บมจ. หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) 5.64% 7.78% -2.14% 
6 PHATR บมจ. หลักทรัพย ภัทร 4.84% 4.48% 0.36% 
7 KTZ2 บจก. หลักทรัพย เคที ซีมิโก  4.22% 3.21% 1.01% 
8 ASP บมจ. หลักทรัพย เอเซียพลัส 3.91% 3.48% 0.43% 
9 MTSGF* บจก. เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร 3.24% 1.06% 2.18% 
10 CGS3 บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 3.23% 1.95% 1.28% 
11 BLS บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง 3.05% 3.93% -0.88% 
12 AFC8* บจก. ออสสิริส ฟวเจอรส 3.00% 1.21% 1.79% 
13 FSS4 บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส 2.92% 1.68% 1.24% 
14 TNS บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 2.18% 3.42% -1.24% 
15 CS บจก. หลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย)  2.08% 1.96% 0.12% 
16 BSEC บมจ. หลักทรัพย บีฟท 1.88% 1.57% 0.31% 
17 JPM บจก. หลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย)  1.71% 2.53% -0.82% 
18 YLG* บจก. วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส  1.67% 0.82% 0.85% 
19 SCIBS บจก. หลักทรัพย นครหลวงไทย 1.65% 1.44% 0.21% 
20 KS บมจ. หลักทรัพย กสิกรไทย 1.62% 1.67% -0.05% 
21 SCBS บจก. หลักทรัพย ไทยพาณิชย 1.36% 2.42% -1.06% 
22 KKS บจก. หลักทรัพย เกียรตินาคิน 1.36% 2.36% -1.00% 
23 CNS9 บมจ. หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน 1.36% 2.08% -0.72% 
24 FES  บจก. หลักทรัพย ฟารอีสท 1.34% 0.54% 0.80% 
25 HGF* บจก. ฮัว่เซงเฮง โกลด ฟวเจอรส 1.30% 0.62% 0.68% 
26 AYS1 บมจ. หลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา 1.19% 2.00% -0.81% 
27 DBSV บจก. หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย)  1.14% 0.80% 0.34% 
28 GTWM* บจก. จีท ีเวลธ แมเนจเมนท 0.91% 0.24% 0.67% 
29 UBS บจก. หลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย)  0.86% 1.34% -0.48% 
30 UOBFT บจก. ยูโอบ ีบลุเลียน แอนด ฟวเชอร (ไทย) 0.86% 0.33% 0.53% 
31 ACLS บจก. หลักทรัพย สินเอเซีย 0.84% 2.13% -1.29% 
32 TSC บจก. หลักทรัพย ทิสโก 0.74% 1.22% -0.48% 
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อันดับ ชื่อยอ ชื่อบริษัท ป 2553 ป 2552 เปลี่ยนแปลง 
 

33 SSEC บมจ. หลักทรัพย ซิกโก  0.73% 1.86% -1.13% 
34 US บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด 0.65% 0.15% 0.50% 
35 UOBKH บมจ. หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮยีน (ประเทศไทย) 0.58% 0.38% 0.20% 
36 CLSAT บจก. หลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)  0.56% 0.26% 0.30% 
37 AIRA บมจ. หลักทรัพย ไอรา 0.45% 0.66% -0.21% 
38 CIMBS6 บจก. หลักทรัพย ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) 0.18% 0.25% -0.07% 
39 IVG บมจ. หลักทรัพย ไอ วี โกลบอล 0.08% 0.06% 0.02% 
40 MPSEC7 บมจ. หลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร 0.01% 1.53% -1.52% 
41 FSL5 บจก. หลักทรัพย ฟนันซา N/A 0.68% -0.68% 

 

   * 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 
9 บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) (CNS) เปลี่ยนช่ือเปน บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พฒันสิน จํากัด (มหาชน) (CNS) เมื่อวันที่ 

29 ธันวาคม 2553 
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 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 ธันวาคม 2553) 

 

1.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย    ประธานกรรมการ 
2.  นายจรัมพร  โชติกเสถียร รองประธานกรรมการ 
3.  นางชนิสา  ชุติภัทร กรรมการ 
4. นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช        กรรมการ 
5. ดร.ภากร   ปตธวัชชัย กรรมการ 
6. ดร.พิชิต  อัคราทิตย กรรมการ 
7. นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ กรรมการ 
8. นางวิภารัตน  มีสิทธิ์สกุล กรรมการ 
9.  นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา   กรรมการ 
10. นางเกศรา   มัญชุศรี  กรรมการผูจัดการ 

 

  
  

4. คณะกรรมการ 
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 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 

 นายสมพล เกียรติไพบูลย ประธานกรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• 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 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role 
of the Chairman Program 
(RCP) สมาคมสงเสริม
กรรมการบริษทัไทย  

 

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

• กรรมการในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)  

• ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจํา
กระทรวงคมนาคม  

• ที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนยศิลปาชีพ
ระหวางประเทศ  

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําคณะกรรมาธิการการ
ตางประเทศ วุฒิสภา 

• ประธานกรรมการ บริษัท น้ํามนัพืชไทย จาํกัด 
(มหาชน) 

 

ประสบการณในการทาํงาน 
 

• 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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 นายจรัมพร  โชติกเสถียร รองประธานกรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย Harvard 
Graduate School of 
Business Administration 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี สาขา Electrical 
Engineering and Computer 
Science, มหาวิทยาลัย 
Massachusetts Institute of 
Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน  (ปรอ.) ป 2547
วิทยาลัยปองการ
ราชอาณาจักร 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 11 

 

• กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

• ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท สํานกัหักบัญชี (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากดั 
• กรรมการ มูลนธิิศึกษาพัฒน 
• กรรมการ มูลนธิิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประสบการณในการทาํงาน 
 

• Chief Information Officer  รองผูจัดการใหญ กลุม
เทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

• ผูชวยผูจัดการใหญ กลุม GTS และธุรกิจตลาดทุน  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

• ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

• ผูชวยผูจัดการใหญ สายงานเทคโนโลยี ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

• ผูชวยผูจัดการใหญ สายงานบริหารความเสี่ยง 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัด 

• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม ไทยพาณชิย จาํกัด 
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 นางชนิสา ชุตภิัทร กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร
และการบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
บัณฑิต (สาขาวิชาบัญชี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 1 

 

• ผูชวยผูจัดการ สายงานการเงินและงานบริหาร 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• กรรมการ บริษทั ทริสคอรปอเรชั่น จํากัด 
• กรรมการ บริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด 

 

ประสบการณในการทาํงาน 
 

• 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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 นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• 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 

 

• รองผูจัดการ สายงานตรวจสอบภายในและกํากบั
กิจกรรมองคกร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ประสบการณในการทาํงาน 
 

• รองผูจัดการ สายงานกํากับองคกรและสงเสริม
บรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองผูจัดการ สายงานกํากับตลาด  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองผูจัดการ สายงานกิจกรรมองคกร  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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 ดร.ภากร ปตธวัชชัย กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• Doctoral of Business 
Administration in Finance 
and Economics, Boston 
University, USA  

• Master of Business 
Administration, Finance 
Major, University of 
Wisconsin, USA 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อิเล็กทรอนิกส) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

• Columbia Senior Executive 
Program, Columbia 
University  

 

• รองผูจัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการจดัการลงทุน กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

• อนุกรรมการกํากับและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลัง 

• กรรมการ คณะกรรมการกํากับดูแลของกองทุนเปด
ดัชนีพันธบัตรไทย 
 

ประสบการณในการทาํงาน 

 

 

• รองกรรมการผูจัดการใหญ สายการเงิน บริษัท 
น้ําตาลมิตรผล จํากัด 

• ผูชวยผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

• กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 

• ประธานชมรม เอซีไอ ประเทศไทย 
• กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย 
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 ดร. พชิิต  อัคราทิตย กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเท็กซัส (ออสติน)  

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.)  รุนที่ 3 

 

• กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) 

• กรรมการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม  

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบนับริหารกองทุน
พลังงาน (องคการมหาชน) กระทรวงพลังงาน 

• กรรมการ สภาวิจัยแหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

 

ประสบการณในการทาํงาน 
 

• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ บริษทัศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด  

• กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ องคการสวน
พฤกษศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี 
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 นางภัทธีรา  ดิลกรุงธีระภพ กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม  
University of Queensland, 
Brisbane ประเทศออสเตรเลีย 

• ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมเคมี 
(เกียรตินิยม) Monash 
University, Melbourne 
ประเทศออสเตรเลีย 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 1 

 

• ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษทัหลักทรัพย ดีบีเอส 
วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

• นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย  
• กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
• ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
• กรรมการ ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 
 

ประสบการณในการทาํงาน 
 

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

• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด  
• ประธานชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
• กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอสจี สินเอเซีย 
จํากัด 

• กรรมการ บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จํากัด (มหาชน)  
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 นางวิภารัตน  มีสิทธ์ิสกุล กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ภาค
ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(บัญช)ี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 3 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร 
Director Certification 
Program สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร  
Financial Statements for 
Directors สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
 

ประสบการณในการทาํงาน 
 
 

• กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ทอมสัน – ซีเอส
เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

• กรรมการและรองกรรมการผูจดัการ บริษัท
หลักทรัพย ดอยซ มอรแกน เกรนเฟลล (ประเทศไทย) 
จํากัด  

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ – ฝายบริหารและการเงิน 
บริษัท มอรแกน เกรนเฟลล ไทย จํากัด  

• รองผูจัดการ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลดไวด 
(ประเทศไทย) จํากัด 

• ผูชวยบัญชี  บริษัท หลวงหลี ประกันภัย จํากัด 
(ปจจุบันเปล่ียนชื่อเปน บริษทั นวกิจ ประกนัภัย 
จํากัด)  
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 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา กรรมการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดย
ทุนมหาวิทยาลัย University of 
Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ โดยทุน
มหาวิทยาลัย University of 
Washington  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟา University of 
Washington  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Directors Certification 
Program สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program 
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 11 

 

• กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท
หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด 
กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ประสบการณในการทาํงาน 
 

• กรรมการ สมาคมสินเชื่อท่ีอยูอาศัย 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ 
จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการผูจัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู
อาศัย  สถาบันการเงินสังกัดกระทรวงการคลัง 

• กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนวชิระธนทุน 
จํากัด 

• ที่ปรึกษา  กรรมาธิการการเงินการธนาคารและ
สถาบันการเงิน สภาผูแทนราษฎร 

• กรรมการผูอํานวยการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยสยาม
ซิตี้ซินดิเคท  จํากัด (มหาชน)  

• บริษัทในเครือธนาคารนครหลวงไทย 
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 นางเกศรา มญัชุศรี กรรมการผูจดัการ 

  การศึกษา ตําแหนงงานสวนหนึ่งในปจจุบัน 
 

 

• ปริญญาโททางการเงิน 
Golden Gate University, San 
Francisco ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 4 

• หลักสูตรชั้นสูงสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง ASEP “Advanced 
Senior Executive Program” 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 

• ผูชวยผูจัดการ กลุมงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• อนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ  คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

ประสบการณในการทาํงาน 
 

• กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

• ผูอํานวยการโครงการพัฒนาตลาดตราสารการเงิน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รองกรรมการผูจัดการ ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย 
• ผูอํานวยการฝาย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินเอเซีย 
จํากัด 
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 การประชุมคณะกรรมการ 
 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดจัดใหมีขึ้นอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยไดมีการกําหนดไว
เปนการลวงหนาตลอดทั้งป พรอมทั้งกําหนดใหมีการประชุมเปนการพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

 

ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มกีารประชมุทั้งส้ิน 13 ครั้ง   
 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ บมจ.ตลาดอนพุันธฯ ประจําป 2553 

ชื่อ 
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / การประชมุทั้งหมด 

การประชมุครั้ง
ปกติ 

การประชมุครั้ง
พิเศษ 

รวม 

1.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย   6/6 7/7 13/13 
2.  นายจรัมพร  โชติกเสถียร1 3/4 2/2 5/6 
3.  นางชนิสา ชุติภัทร 6/6 7/7 13/13 
4. ดร.พิชิต อัคราทิตย  5/6 4/7 9/13 
5.  นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ 6/6 7/7 13/13 
6.  ดร.ภากร ปตธวัชชัย 2 0/1 0/0 0/1 
7.   นางวิภารัตน มีสิทธิ์สกุล  6/6 5/7 11/13 
8. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช 6/6 7/7 13/13 
9. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 3 3/3 0/0 3/3 
10. นางเกศรา มัญชุศรี 6/6 7/7 13/13 
11. นายมนตรี ศรไพศาล 4 1/2 4/4 5/6 
12.  นางภัทรียา เบญจพลชัย 5 2/2 4/4 6/6 
13. นายวิเชฐ ตันติวานิช 6 2/3 5/6 7/9 

หมายเหตุ    
1 นายจรัมพร โชติกเสถียร ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท แทนนางภัทรียา เบญจพลชัย ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังพิเศษที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553   
  2 ดร.ภากร ปตธวัชชัย ได รับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท แทนนายวิเชฐ ตันติวานิช ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553  
  3 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท แทนนายมนตรี ศรไพศาล ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังพิเศษที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 
  4 นายมนตรี ศรไพศาล ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
และไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
  5 นางภัทรียา เบญจพลชัย ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2553 และไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน2553 
  6 นายวิเชฐ ตันติวานิช  ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 
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 คาตอบแทนกรรมการ 
 

ป 2553 คาตอบแทนรวมที่จายใหแกกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถวน) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเปนผูบริหารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท 
ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไมไดรับ
คาตอบแทนกรรมการ 

 

นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ไมมีกรรมการของบริษัททานใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้น 
 

 การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ 
 

ไมมี เนื่องจาก บมจ. ตลาดอนพุันธฯ ไมมบีริษัทในเครือ 
 

 การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ  
 

การเปลี่ยนการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการ ในป 2553 มีดังนี้  

ชื่อ 
จํานวนหุนที่ถอื 1 จํานวนหุนเพิม่/(ลด) 

ระหวางป ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 31 ธ.ค. 53 
กรรมการชดุปจจุบัน    
1.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย   - - - 
2.  นายจรัมพร  โชติกเสถียร - 1 2 - 
3.  นางชนิสา ชุติภัทร 1  1 - 
4. ดร.พิชิต อัคราทิตย  - - - 
5.  นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ - - - 
6.  ดร.ภากร ปตธวัชชัย  - 1 3 - 
7.   นางวิภารัตน มีสิทธิ์สกุล  - - - 
8. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช 1  1  - 
9. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา  - - - 
10. นางเกศรา มัญชุศรี 1  1 - 

 

1  บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบงออกเปน 10,000,000 หุน  
2 ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553  
3 ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553  
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 คณะอนุกรรมการ 
 

คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดความโปรงใสยุติธรรมตอการปฏิบัติงาน ซึ่งไดแก 
 

คณะกรรมการอุทธรณ    
วาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ประกอบดวยบคุคลดังตอไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการอุทธรณมีหนาที่พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 

คําอุทธรณตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป   
 

คณะอนุกรรมการวินัย  
วาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

ประกอบดวยบคุคลดังตอไปน้ี 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
โดยคณะอนุกรรมการดังกลาว มีอํานาจพิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝาฝนหรือ มีสวนเกี่ยวของ

ในการฝาฝนขอกําหนดของตลาดอนุพันธ พิจารณา และสั่งการอื่นใดใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว รวมถึงการ
ปฏิบัติอื่นใดที่จําเปนตอกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยและกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการ
อนุมัติ  
  

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 
1. ศ.หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการ 
2. นายศุกรีย   แกวเจริญ กรรมการ 
3. นายมานพ   นาคทัต กรรมการ 
4. ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย กรรมการ 
5. นายชัยเกษม  นิติสิริ กรรมการ 
6 นายศักรินทร รวมรังษี เลขานุการ 

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 
1. นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายรพี สุจริตกุล อนุกรรมการ 
3. นายสุทธิ สุขยิ่ง อนุกรรมการ 
4. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช อนุกรรมการ 
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา อนุกรรมการ 
6 นางสุมาลี เลิศธนะพร เลขานุการ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ 
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับ
ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว
ตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ      
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม      การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ   ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยาง
เหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้  แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
 

 
 
ณฐพร  พันธุอุดม 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
 

16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

5. งบการเงิน 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
งบดุล      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  

    พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 

  หมายเหต ุ
 

       พันบาท 
 

       พันบาท 

สินทรัพย      
สินทรัพยหมนุเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 

 
8,470 

 
9,126 

เงินลงทุนชั่วคราว 8 
 

27,000 
 

39,204 
ลูกหนี้และรายไดคางรับ 9 

 
26,163 

 
44,664 

ดอกเบี้ยคางรับ   
110 

 
216 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการใหญ 6 
 

200,000 
 

252,000 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10 

 
2,079  494 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน   
263,822  345,704 

      
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
เงินลงทุนระยะยาว 8 

 
13,268 

 
5,000 

อุปกรณ - สุทธิ 11 
 

326  575 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 12 

 
160 

 
231 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   
13,754 

 
5,806 

รวมสินทรัพย   
277,576  351,510 

       
       
       
       
       
 
       

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 35 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 



บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
 

 
30 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
งบดุล (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  

    พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 

  หมายเหต ุ
 

       พันบาท 
 

       พันบาท 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      
หนี้สินหมุนเวียน      
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย 6  34,050  72,693 
รายไดรับลวงหนา 

  
88,800 

 
128,578 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย   35  39 
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายคางจาย 

  
156 

 
88 

ภาษีเงินไดคางจาย   1,186  1,382 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  
128 

 
- 

รวมหนี้สินหมนุเวียน   124,355  202,780 

รวมหนี้สิน   
124,355  202,780 

      
สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน      
 

ทุนจดทะเบียน 
     

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

 ทุนที่ออกและชาํระแลวเต็มมูลคา      
 

     หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
  

100,000 
 

100,000 
กําไรสะสม      
 

จัดสรรแลว 
     

    สํารองตามกฎหมาย 13  3,683  2,449 

 
ยังไมไดจัดสรร 

  
49,538 

 
46,281 

รวมสวนของผูถือหุน   153,221  148,730 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   277,576  351,510 

       หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 35 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
งบกําไรขาดทนุ 
สําหรับปสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

    พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 

  หมายเหต ุ
 

       พันบาท 
 

       พันบาท 

       
รายได      
คาธรรมเนียมการซื้อขาย   193,043  186,657 
คาธรรมเนียมสมาชิก   71,750  72,363 
รายไดคาบริการขอมูล   11,354  10,620 
รายไดจากเงินลงทุน 6  4,262  5,141 
รายไดอื่น 6  3,165  4,177 

รวมรายได   283,574  278,958 

      
คาใชจาย      
คาใชจายในการบริหาร 6,14  247,661  245,601 
คาตอบแทนกรรมการ 

  
640 

 
655 

รวมคาใชจาย   248,301  246,256 

       
กําไรกอนภาษีเงินได   

35,273 
 

32,702 
ภาษีเงินได   (10,582)  (10,306) 

กําไรสุทธิสําหรับป   24,691  22,396 

       
       
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)       
กําไรสุทธิสําหรับป 15 

 
2.47 

 
2.24 

       
       
       
       
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 35 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 
 
 
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)       

 
32 

 
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

      กําไรสะสม   
    ทุนที่ออกและ  สํารองตาม  ยังไมได   
    

ชําระแลว 
 

กฎหมาย 
 

จัดสรร 
 

รวม 

  หมายเหต ุ   พันบาท   พันบาท   พันบาท   พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553   100,000  2,449  46,281  148,730 
กําไรสุทธิสําหรับป 

  
- 

 
- 

 
24,691 

 
24,691 

สํารองตามกฎหมาย 13  -  1,234  (1,234)  - 
เงินปนผลจาย 16 

 
- 

 
- 

 
(20,200) 

 
(20,200) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2553   100,000  3,683  49,538  153,221 

           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552   100,000  1,329  25,005  126,334 
กําไรสุทธิสําหรับป   -  -  22,396  22,396 
สํารองตามกฎหมาย 13  -  1,120  (1,120)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   100,000  2,449  46,281  148,730 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 35 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 

  หมายเหต ุ       พันบาท       พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 
กําไรกอนภาษีเงินได 

  
35,273 

 
32,702 

รายการปรับปรุง      
 

คาเสื่อมราคา 11 
 

249 
 

265 

 คาตัดจําหนาย 12  71  70 

 
รายไดจากเงินลงทุน 

  
(4,262) 

 
(5,141) 

 กลับรายการสํารองผลประโยชนพนักงาน   -  (2,282) 

กําไรจากการดาํเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ 
หนี้สินดําเนินงาน   

31,331 
 

25,614 
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง      
 

ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
  

18,501 
 

8,162 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   (1,585)  4,707 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

  
- 

 
946 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)      
 

เจาหนี้และคาใชจายคางจาย 
  

(38,643) 
 

2,143 

 รายไดรับลวงหนา   (39,778)  (31,682) 

 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 

  
(4) 

 
(1,195) 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่ายคางจาย   68  (1,208) 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  
128 

 
(73) 

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   -  (665) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 
กอนการจายภาษีเงินได   (29,982)  6,749 

 จายภาษีเงินได   (10,778)  (10,889) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนนิงาน    
(40,760) 

 
(4,140) 

      
      

หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 35 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  

 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 

  หมายเหต ุ  พันบาท 
 

     พันบาท 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
รับรายไดจากเงินลงทุน   4,368  5,458 
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว   (62,282)  (152,869) 
ขายเงินลงทุนชั่วคราว   66,218  199,924 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการใหญเพิ่มขึ้น(ลดลง) 6  52,000  (47,000) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน   
60,304 

 
5,513 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
จายเงินปนผล 16 

 
(20,200) 

 
- 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (20,200)  - 

       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)
สุทธิ   (656)  1,373 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป   
9,126 

 
7,753 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 7 
 

8,470 
 

9,126 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 35 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 
1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  โดยเปนบริษัทยอยที่ถูกถือหุนทั้งหมดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการเปนศูนยกลางการซื้อขายและที่ปรึกษาเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายของ
สัญญาซื้อขายลวงหนา 

 

บริษัทจัดตั้งขึ้นและมีสถานประกอบการตามที่อยูที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้  
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110  ประเทศไทย 

 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากผูบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงิน มีดังตอไปนี้ 
 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543  ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนเงิน
ลงทุนที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 

 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหฝายบริหาร
ประมาณการและกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและ
คาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลข
ประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและส่ิงที่
ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 

 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับ
ภาษาไทยเปนหลัก 

 



บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
 
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชี 

 

ก) แมบทการบัญชี 
 

แมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง 

 

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และบริษัทยังไมได
นํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มีดังตอไปนี้ 

 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่องตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

 ที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน

เฟอรุนแรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชี (ตอ) 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ตอ) 
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตอ) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ 

 สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
   (ปรับปรุง 2552) 

เรื่องการรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
   (ปรับปรุง 2552) 

เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ 
 ดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  เรื่องการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 15 

เรื่องสัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ 

 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ 
 จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
 แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 

ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดังกลาวจะไม
มีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 เงินตราตางประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ
ราคาทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภท  
(แตไมรวมเงินฝากสถาบันการเงินประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด) เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่
มีสภาพคลองสูงและมีวัตถุประสงคในการถือไวเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและจายชําระภาระผูกพันใน 
ระยะสั้น ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา    
 

2.5 เงินลงทุน 
 

ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด 
เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากขาดทุนจากการดอยคา ผลตางระหวาง
ราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของ 
ตราสารหนี้ที่เหลือ 
 

เงินลงทุนในเงินฝากประจํา ตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งอายุเกินกวา 3 เดือน จัดประเภทเปน 
เงินลงทุนทั่วไป และแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 
 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีจะถูกบันทึกใน 
งบกําไรขาดทุน 
 

ในกรณีที่บริษัทจําหนายเงินลงทุนที่ถืออยูบางสวน การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ 
เงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.6 ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
 

ลูกหนี้ไดแก ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยและบริษัททั่วไป สวนรายไดคางรับ ไดแก รายไดคาธรรมเนียมและ
คาบริการที่ยังมิไดออกใบแจงหนี้ ลูกหนี้และรายไดคางรับแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระ
หนี้ในอนาคตของลูกคา ประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต สถานการณที่อาจทําใหทราบและระบุได
ถึงการผิดนัดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด ลูกหนี้และรายไดคางรับจะถูกจําหนายออกจาก
บัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ และจะบันทึกไวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุน 
 

2.7 อุปกรณ 
 

อุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของ       
สินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยเปนเวลา 5 ป 
 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่   
คาดวาจะไดรับคืนทันที 
 

การซอมแซมและบํารุงรักษา จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ตนทุนของ
การปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวา การปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง
สินทรัพยที่ไดมา การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย 
ที่เกี่ยวของ 
 

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตาม
บัญชีและจะรวมไวอยูในงบกําไรขาดทุน 
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2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงในราคาทุน
หักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนจะถูกตัดจําหนายและบันทึกใน 
งบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู
ในสภาพพรอมใชงาน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจโดยประมาณเปนเวลา 5 ป 
 

ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
เมื่อเกิดขึ้น  ตนทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งสามารถระบุไดและเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท และคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
มากกวา 1 ป จะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค คาใชจายซึ่งทําใหเพิ่มหรือ
ขยาย    ประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรเกินกวาขีดความสามารถเดิมจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตน 
 

ผูบริหารเปนผูประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท โดยผูบริหาร
จะมีการทบทวนคาตัดจําหนายเมื่ออายุการใชประโยชนมีความแตกตางไปจากการประมาณการ
ในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 

 

2.9 การดอยคา 
 
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอย
คาหรือไม  ในกรณีที่มีขอบงช้ี บริษัทจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 
 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย 
ที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแต 
เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของ 
ผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา  ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน 
 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยที่ถือจนครบกําหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย คํานวณ
โดยการหามูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริง 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.9 การดอยคา (ตอ) 
 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใช
ของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ใน
การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดใน
ตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นจะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้น 
ในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรู สําหรับสินทรัพย 
ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน  
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูก
ประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะ
ถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวา
มูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

2.10  เจาหนี้และคาใชจายคางจาย 
 

เจาหนี้และคาใชจายคางจายแสดงในราคาทุน 
 

2.11 ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้น 
อันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตอง
ถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ 
ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ  ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสด 
ที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมิน
ไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว 
หากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
ประมาณการหนี้สินรับรูในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทตกลงที่จะจายชําระตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมาน อยางไรก็ตาม ตนทุนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีอยูอยางตอเนื่องไมถือเปนประมาณการหนี้สิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.12 รายได 
 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

บริษัทรับรูรายไดคาบริการขอมูลเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 
 

คาธรรมเนียมสมาชิกประกอบดวย คาเขาเปนสมาชิกและคาธรรมเนียมรายป โดยคาเขาเปนสมาชิกจะ
ทยอยรับรูรายไดโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่เริ่มใหบริการ สวนคาธรรมเนียมรายปรับรู
รายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
 

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวัน 
ครบอายุและคํานึงถึงจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของบริษัท 
 

รายไดอื่นรับรูเมื่อมีสิทธิ 
 

2.13 คาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยผลประโยชนที่จายใหแกคณะกรรมการของบริษัท (โดยไมรวม
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนเกี่ยวของที่จายใหกับผูบริหาร) 

 

2.14 ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดปจจุบันคือ ภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดย
ใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ 

 

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดและจากการไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อ
การเก็งกําไรหรือเพื่อการคา  
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย 
ในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพยที่เปน 
ตราสารหนี้สวนใหญมีอัตราคงที่  
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 
 

ความเส่ียงจากการลงทุนและการฝากเงิน 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว 
เมื่อครบกําหนด 
 

บริษัทไมมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนหรือการฝากเงินในสถาบันการเงิน แตอาจจะยังคงมีความ
เส่ียงตอราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที่เปนผูลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยงจากฐานะการเงิน
ของผูที่ออกตราสารที่ลงทุน อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวในสถาบันการเงินที่
นาเชื่อถือ ตามนโยบายการลงทนุตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการลงทุน โดยเงินสวนที่เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการดําเนินงาน 
จะคํานึงถึงการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูง และเงินลงทุนสวนที่นอกเหนือจากสภาพคลอง
เพื่อการดําเนินงานนั้น ใหกิจการใหญกูยืมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและความคลองตัวในการบริหาร 
เงินลงทุน 

 

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดสวนการลงทุนในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดังนี้ 
 

ประเภทการลงทุน สัดสวนการลงทุน 
  
หลักทรัพยรัฐบาล หุนกูหรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ ไมจํากัดจํานวน 
   หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
   ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน  
  

เงินฝาก บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย ไมเกินรอยละ 15 ของเงินลงทุนรวมตอหนึ่งสถาบัน 
   ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุน     การเงิน 
   หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
  

หุนกูหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอผูออก 
   หุนกู (ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพ) ตั๋วแลกเงิน    หลักทรัพยแตละรายและไมเกินรอยละ 5 ของ 
    เงินลงทุนรวมตอจํานวนที่ออกหลักทรัพยนั้นๆ 
  

หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอหนึ่งกองทุน 
   หนวยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้    และไมเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนรวม 
    ตอบริษัทจัดการแตละแหง 
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 
 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง 
 

เนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองคอนขางสูง ดังนั้น บริษัทจึงยังไมมีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มจากแหลงภายนอก 
ในระยะเวลาอันส้ัน บริษัทมีนโยบายจะลงทุนในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงต่ําและไดผลตอบแทนที่ดี 
 

มูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
และไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระ
หนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันได 
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเปดเผยมูลคา
ยุติธรรมถูกกําหนดเปดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้และรายไดคางรับ เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการใหญ เจาหนี้และคาใชจายคางจาย มี
มูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด พิจารณาโดยอางอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ 
ในรายงาน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดถูกพิจารณา เพื่อความมุงหมายในการเปดเผยใน 
งบการเงินเทานั้น ตามที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 
 

4 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัท 
เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุน 
ที่เหมาะสม เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหแกผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัท 
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5 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลใน
สถานการณขณะนั้น 

 

การดอยคาของลูกหนี้การคา 
 

บริษัทไดกําหนดใหมีการสอบทานยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนประจํา เพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของ 
ลูกหนี้การคาซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหนี้ 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนผลมาจากการที่บริษัทไดประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคตซึ่งการประเมินนั้น
อยูบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณในอดีตของการติดตามทวงถาม สถานการณที่อาจทําใหทราบและระบุไดถึง 
การผิดนัดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด 

 

6 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงและ
ทางออม ไมวาจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
บริษัท กิจการยอยและกิจการยอยลําดับถัดไป กิจการรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของ
บริษัทซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท 
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กับบริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งอาจมีขึ้นได จะคํานึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
 

ความสัมพันธที่บริษัทมีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือเปนกิจการ 
ที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัทมีดังนี้ 
 

ช่ือกิจการ 
 

ประเทศที่
จัดตั้ง 

ลักษณะความสัมพันธ 
 

   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไทย เปนกิจการใหญ ถือหุนของบริษัทในอัตรารอยละ 99.99 
   และกรรมการทั้งหมดเปนผูแทนของกิจการใหญ 
   

บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูภายใตการควบคุมรวมกัน 
   ของกิจการใหญในอัตรารอยละ 50 และ 

 มีกรรมการรอยละ  50 เปนผูแทนของกิจการใหญ 
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6 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  
  

รายไดจากเงินลงทุน อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 
คาบริการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
 
รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 สรุปไดดังนี้ 
 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท 
   

6.1 รายไดจากเงินลงทุน   
 กิจการใหญ   
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 3,528 3,618 
   
6.2 รายไดอื่น   
 กิจการที่เกี่ยวของกัน   
  บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 1,976 - 
   
6.3 คาบริการ   
 กิจการใหญ   
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 246,563 233,176 
 กิจการที่เกี่ยวของกัน   
  บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด - 5,006 
 246,563 238,182 
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6 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท 
   

6.4 ยอดคางชําระที่เกิดจาการซื้อบริการ   
 เจาหนี้และคาใชจายคางจาย   
 เจาหนี้   
 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
  บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด - 5,350 

   

 คาใชจายคางจาย   
 กิจการใหญ   
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 33,530 66,197 
 รวม 33,530 71,547 

 
6.5 เงินใหกูยืมระยะสั้น 

 อัตราดอกเบ้ีย   
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 รอยละตอป รอยละตอป พันบาท พันบาท 
     

กิจการใหญ     
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1.50 1.50 200,000 252,000 

 

กิจการใหญมีนโยบายรวมศูนยการลงทุน โดยกิจการใหญเปนศูนยกลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั้งนี้กิจการใหญจะกูยืมจากกิจการยอยใน
รูปของตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งมีกําหนดระยะเวลาไถถอนไมเกิน 1 ป และมีอัตราดอกเบ้ียอางอิงกับ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบ้ียดังกลาวอาจมีการทบทวนใหมตามความ
เหมาะสม 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 
2552 มีดังนี้   
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท 
   

ณ วันที่ 1 มกราคม 252,000 205,000 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (52,000) 47,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 200,000 252,000 
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7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท 
   

เงินสดในมือ 3 3 
เงินฝากประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน 8,467 9,123 
รวม 8,470 9,126 
 
เงินฝากประเภทออมทรัพย มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 - 0.50 ตอป ในป พ.ศ. 2553 (พ.ศ. 2552 : 
ระหวางรอยละ 0.10 - 0.85  ตอป) 

 
8 เงินลงทุน 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท 
   

เงินลงทุนชั่วคราว   
เงินลงทุนทั่วไป   
   เงินฝากออมทรัพย 10,000 - 
   เงินฝากประจํา 17,000 39,204 
รวม 27,000 39,204 
   

เงินลงทุนระยะยาว   
เงินลงทุนทั่วไป   
   เงินฝากประจํา 8,268 - 
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด   
   หุนกู - บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 5,000 5,000 
รวม 13,268 5,000 
 
เงินลงทุนชั่วคราว 
 
เงินฝากออมทรัพย มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 - 0.50 ตอป ในป พ.ศ. 2553 (พ.ศ. 2552 : ไมมี) 
 
เงินฝากประจํา ไดแก เงินฝากประจํากับธนาคารประเภท 3 ถึง 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.13 - 2.00 
ตอป ในป พ.ศ. 2553 (พ.ศ. 2552 : ระหวางรอยละ 1.25 - 2.25 ตอป) 
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8 เงินลงทุน (ตอ) 
 
เงินลงทุนระยะยาว 
 
เงินฝากประจํา ไดแก เงินฝากประจํากับธนาคารประเภท 2 ป มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 ตอป ในป พ.ศ. 2553  
(พ.ศ. 2552 : ไมมี) 
 
หุนกู มีกําหนดระยะเวลาไถถอน 5 ป อัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละ 4.00 ตอป สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 2 และรอยละ 4.90 ตอ
ป สําหรับปที่ 3 ถึงปที่ 5 นับจากวันออกหุนกู และมีอัตราผลตอบแทนตามราคาตลาดรอยละ 3.29 ตอป ในป พ.ศ. 
2553 (พ.ศ. 2552 : รอยละ 3.49 ตอป) มีกําหนดชําระดอกเบี้ยปละ 4 ครั้ง โดยมีราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 จํานวน 5.2 ลานบาท (พ.ศ. 2552 : จํานวน 5.2 ลานบาท) 
 

9 ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท 
   

ลูกหนี้ 920 599 
รายไดคางรับ 25,243 44,065 
รวม 26,163 44,664 
 
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้มีดังนี้ 
 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท 
   

กิจการอื่นๆ   
ยังไมครบกําหนดชําระ 794 546 
เกินกําหนดชําระ   
นอยกวา 3 เดือน 126 51 
6 - 12 เดือน - 2 

รวม 920 599 
 
โดยทั่วไประยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต 1 วันถึง 15 วัน 
 

  



บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
 
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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10 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท 
   

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 2,056 70 
คาใชจายจายลวงหนา 23 69 
ภาษีซื้อรอนําสง - 355 
รวม 2,079 494 

 

11 อุปกรณ - สุทธิ 

 เครื่องตกแตง 
ติดตั้ง 

  

 และอุปกรณ คอมพิวเตอร รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท 

    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551    
ราคาทุน 629 695 1,324 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (264) (220) (484) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 365 475 840 
    

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 365 475 840 
คาเสื่อมราคา (126) (139) (265) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 239 336 575 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552    
ราคาทุน 629 695 1,324 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (390) (359) (749) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 239 336 575 
    

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 239 336 575 
คาเสื่อมราคา (110) (139) (249) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 129 197 326 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    
ราคาทุน 629 695 1,324 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (500) (498) (998) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 129 197 326 
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12 สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 
 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 231 301 
คาตัดจําหนาย (71) (70) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 160 231 
   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
ราคาทุน 352 352 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (192) (121) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 160 231 

 
13 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

14 คาใชจายในการบริหาร 
 

  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 หมายเหตุ พันบาท พันบาท 
    

คาบริหารจัดการ  246,563 233,176 
คาใชจายทางการตลาด  324 5,425 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 11, 12 320 335 
คาธรรมเนียมบุคคลภายนอก  - 2,325 
อื่นๆ  454 4,340 
รวม  247,661 245,601 
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15 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย       
ถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางป 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
    

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (พันบาท)  24,691 22,396 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนาย    
 ในระหวางป (หุน)  10,000,000 10,000,000 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  2.47 2.24 

 
16 เงินปนผล 

 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุน เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถือหุนไดอนุมัติการจัดสรรกําไร 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนเงินปนผล ในอัตราหุนละ 2.02 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 10 ลานหุน 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 20.2 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายไปแลวในระหวางป 
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   (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 
 
สมาชิกทั่วไป 
 

    

ACLS  บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด               
999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 17 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2658-9000   โทรสาร 0-2658-9901      
www.acls.co.th 
 

 CGS  บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 
132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ช้ัน 2, 3 และ 9 ถนนวิทย ุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2205-7000   โทรสาร 0-2205-7171 
http://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 ออลซีซ่ันสเพลส  
ช้ัน 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2257-4600   โทรสาร 0-2253-0534         
www.clsa.com 
 

AYS  บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด มหาชน 
สํานักเพลินจิต 
ช้ัน 5 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2659-7000   โทรสาร 0-2646-1111       
www.ays.co.th 
 

 CNS  บริษัทหลักทรัพย โนมูระ 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  
หองเลขที่ 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 9, 14-15  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330    
โทรศัพท 0-2657-7000   โทรสาร 0-2657-7777         
www.dbsvitrade.com 

 

6. รายชื่อและที่อยูบริษัทสมาชกิตลาดอนุพันธ 
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FES  บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด  
87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซ่ันสเพลส ช้ัน18
และ39 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2648-1111   โทรสาร 0-2648-1000 
www.fes.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 

FSL1  บริษัทหลักทรัพยฟนันซา จํากัด                          
48/45 ช้ัน 20 อาคารทิสโกทาวเวอร ถ.สาทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2658-9500   โทรสาร 0-2658-9292         
ww.fnsyrus.com 
 

 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 0-2658-9292         
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 8 และ 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 8-9, 15-17 และ 21  
ถนนสีลม 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 18  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2658-5800   โทรสาร 0-2658-5779 
www.ivglobal.co.th 
 

 MPSEC  บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 1 เศรษฐีวรรณทาวเวอร 139 ถนนปน แขวงสีลม  
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท 0-2231-8555   โทรสาร 0-2231-8550         
http://www.merchant.co.th 

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 

 PHATR  บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)       
252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ช้ัน 6, 8-11  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท 0-2305-9000   โทรสาร 0-2305-9539         
www.phatrasecurities.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 0-2658-6301          
www.kimeng.co.th  

 PST  บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
849 อาคารวรวัฒน ช้ัน 11 หอง 1102 ช้ัน 14 หอง 
1404 และ ช้ัน 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2635-1700   โทรสาร 0-2635-1615         
www.phillip.co.th 
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SCBS  บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด      
19 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 3  
ช้ัน 20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900     
โทรศัพท 0-2949-1000   โทรสาร 0-2949-1001          
www.scbs.com 

 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    
 

SCIBS3  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 
 

 UOBKH  บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) 
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ช้ัน 3 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 
โทรศัพท 0-2659-8000   โทรสาร 0-2659-8163         
www.uobkayhian.co.th  
 

SSEC  บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)                       
130-132  อาคารสินธรทาวเวอร 2 ช้ัน 1-2  
และอาคารสินธรทาวเวอร 2 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 0-2286-6333          
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 0-2217-8900   โทรสาร 0-2217-8643     
www.TNSitrade.com 
 

 AFC  บริษัท. ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด  
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ช้ัน 14 เอ  
หอง 14 เอ 03-04  ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2633-5299   โทรสาร 0-2633-5255 
www.ausirisgroup.com  
 

TSC  บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด                              
48/8 อาคารทิสโก ทาวเวอร  ช้ัน 4 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2633-6555   โทรสาร 0-2633-6660 
www.tiscosec.com 

 GTWM  บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด  
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ช้ัน 20 หอง 209  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท 0-2673-9911   โทรสาร 0-2673-9815 
www.gtwm.co.th 
 

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 
 

 HGF   บริษัท ฮ่ัวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 
255-257 อาคารฮั่วเซงเฮง 2 ช้ัน 5 ถนนเยาวราช
แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ  
กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศัพท 0-2223-2288   โทรสาร 0-2223-1333 
www.hshfutures.com 
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MTSGF  บริษัท เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จํากัด  
121/19 ดิโอลดสยามพลาซา ช้ัน 1 ถนนพาหุรัด  
แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท 0-2222-5553   โทรสาร 0-2222-5544 
www.mtsgoldfutures.co.th 
 

 YLG  บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด
653/14 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท 0-2287-1155   โทรสาร 0-2677-5511 

www.ylgbullion.com 
 

       

 
 
 
 
 
 



 

  




