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1. ข้อมลูองคก์ร 
    

บรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)1  เป็นบรษิัทย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย จดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างองิตรา
ส า ร ทุ น   ต ร า ส า รห น้ี  แล ะ สิน ค้ า โ ภคภัณฑ์  ภาย ใ ต้
พระราชบญัญตัสิญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  โดยไดร้บั
อนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวนัที ่ 11 กุมภาพนัธ ์2548 
โดยสามารถจดัให้มกีารซื้อขาย ฟิวเจอร์ส (Futures) และ 
ออปชัน่ (Options) ทีอ่า้งองิกบัสนิทรพัยป์ระเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ตราสารทุน ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรพัย ์และ
หลกัทรพัย ์

 ตราสารหน้ี ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล อตัราดอกเบีย้ 

 สนิคา้โภคภณัฑ ์ ไดแ้ก่ ทองคาํ  โลหะเงนิ  น้ํามนัดบิ 
แพลทนิมั ทองแดง  สงักะส ี เหลก็  อะลมูเินียม  
ดบุีก  ถ่านหนิ  ก๊าซธรรมชาต ิไฟฟ้า พลาสตกิ  คา่
ระวาง  คารบ์อนเครดติ และดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์

 อตัราแลกเปลีย่น ไดแ้ก่ อตัราแลกเปลีย่นเงนิ
บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ หรอือื่น ๆ ตามที ่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดโดยความเหน็ชอบ
ของคณะรฐัมนตร ี 

 
บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ได้

เปิดดําเนินการตัง้แต่วนัที่ 28 เมษายน 2549 โดยได้จดัให้มี
การซือ้ขายสนิคา้ทัง้ฟิวเจอรส์ และออปชัน่ รวมทัง้บรกิารต่าง 
ๆ เป็นลําดบั เพื่อประโยชน์ต่อการดาํเนินการของผูใ้ช ้บรกิาร
และผู้ประกอบการ โดยได้จัดให้มีส ัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ฟิวเจอรส์ของดชันี SET50 (2549) 
 ออปชัน่ของดชันี SET50 (2550)  
 ฟิวเจอรส์ของหุน้รายตวั (ครัง้แรก ปี 2551 

ครัง้ที ่2 ปี 2552 ครัง้ที ่3 ปี 2554 ครัง้ที ่4 
และ ครัง้ที ่5 ในปี 2556) 

                                                      
1 บรษิทัมชีือ่เดมิวา่ บมจ. ตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) และได้
เปลีย่นชือ่เป็น บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
ตัง้แต่เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2556 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัถอ้ยคาํตาม
พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

 ฟิวเจอรส์ทีอ่า้งองิกบัทองคาํ (สญัญาขนาด 50 
บาททองคาํ ปี 2552 และสญัญาขนาด  
10 บาททองคาํ ปี 2553)  

 ฟิวเจอรส์ของพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ5 ปี  
ฟิวเจอรส์ของอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 3M BIBOR 
Futures และ 6M THBFIX Futures (2553)  

 ฟิวเจอรส์ของโลหะเงนิ (2554)  
 ฟิวเจอรส์ของน้ํามนัดบิ (2554)  
 ฟิวเจอรส์ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา (2555) 

 ฟิวเจอรส์ของดชันีหลกัทรพัยห์มวดธรกุจิ (2555) 
 

ในปี 2557 ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ได้มุ่งเน้น
การปรบัรูปแบบของสนิค้าและบรกิารปจัจุบนัให้สอดคลอ้งกบั
สภาพตลาดและสรา้งสภาพคล่องใหเ้พิม่มากขึน้ โดยมกีารปรบั
ลกัษณะสญัญา SET50 Index Futures เพื่อสนองตอบต่อการ
ความต้องการซื้อขายของผู้ลงทุน และการขยายเวลาการซื้อ
ขาย นอกจากน้ี ในปี 2557 ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าได้
ปรบัระบบงานการซื้อขายและระบบงานชําระราคาใหม่โดย
มุง่เน้นระบบงานทีม่คีวามพรอ้มในการพฒันาการซิอ้ขายสนิคา้
ในอนาคตและมคีวามหลากหลายในรปูของสกุลเงนิ นอกจากน้ี 
ยงัเป็นระบบที่สามารถรองรบัการส่งคําสัง่ซื้อขายที่มคีวามเรว็
เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นพฒันาการสําคญัที่เกิดขึ้นในตลาดอนุพนัธ์
ต่างประเทศ 

 



 รายงานประจาํปี 2557 
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ทนุจดทะเบียนและโครงสร้างการถือหุ้น 
 บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) มทุีนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 
10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบยีน 
 
ผูส้อบบญัชี 
 ณฐพร  พนัธุอุ์ดม 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430 
 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 กรงุเทพมหานคร 

 

 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์0-2229-2222  โทรสาร 0-2654-5213 
ทะเบยีนเลขที ่0107547000494 
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2. สรปุพฒันาการท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

17 พฤษภาคม 2547 
  

จดัตัง้บรษิทั ตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยต่อมาเปลีย่นชื่อเป็น 
บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เมือ่ 1 มกราคม 2556 

11 กุมภาพนัธ ์2548 
 

ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหป้ระกอบการเป็นศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า 

28 เมษายน 2549 
  

เปิดดาํเนินการ โดยเริม่ซือ้ขาย SET50 Index Futures เป็นสนิคา้แรก และมจีาํนวน
สมาชกิเริม่ตน้ 19 ราย 

20 กรกฎาคม 2549 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั เป็นทัง้หมด 20 บรษิทั 

28 สงิหาคม 2549 
 

เริม่ใหบ้รกิารซือ้ขายผา่นชอ่งทางอนิเทอรเ์น็ต  

4 กนัยายน 2549 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 2 บรษิทั เป็นทัง้หมด 22 บรษิทั 

18 กนัยายน 2549   แต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคลอ่งสาํหรบั SET50 Index Futures เป็นครัง้แรก 

9 เมษายน 2550 
 

ลงนามบนัทกึความรว่มมอืกบั Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)  

14 พฤษภาคม 2550 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั เป็นทัง้หมด 23 บรษิทั 

25 มถุินายน 2550 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั เป็นทัง้หมด 24 บรษิทั 

3 กนัยายน 2550   เริม่ใหซ้ือ้ขายผา่นชอ่งทาง Direct Market Access (DMA)  

29 ตุลาคม 2550 
 

เปิดซือ้ขาย SET50 Index Options พรอ้มแต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคลอ่ง SET50 Index 
Options เป็นครัง้แรก 

17 มนีาคม 2551 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 2 บรษิทั เป็นทัง้หมด 26 บรษิทั 

16 พฤษภาคม 2551   ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจรว่มกบั Chicago Board Options Exchange (CBOE)  

5 กนัยายน 2551 
 

ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจรว่มกบั The Options Industry Council (OIC)  

22 กนัยายน 2551 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 9 บรษิทั เป็นทัง้หมด 35 บรษิทั 

24 พฤศจกิายน 2551   เปิดซือ้ขาย Stock Futures – ชุดแรก 3 หุน้อา้งองิ 

26 พฤศจกิายน 2551 
 

ไดร้บั no-action letter จาก US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 
ทาํใหผู้ล้งทุนในสหรฐัอเมรกิาสามารถซือ้ขาย SET50 Index Futures ได ้

2 กุมภาพนัธ ์2552   เปิดซือ้ขาย 50-Baht Gold Futures  

2 มนีาคม 2552 
 

รบัสมาชกิประเภท Gold Related Agent เป็นครัง้แรก จาํนวน 4 บรษิทั พรอ้มแต่งตัง้
ผูด้แูลสภาพคล่องสาํหรบั Gold Futures เป็นครัง้แรก 

11 พฤษภาคม 2552 
 

รบัสมาชกิประเภท Gold Related Agent เพิม่ขึน้อกี 1 บรษิทั ทาํใหม้สีมาชกิรวมทัง้สิน้ 
40 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 35 บรษิทั และประเภท Gold Related Agent 5 บรษิทั) 

22 พฤษภาคม 2552 
  

ไดร้บัอนุมตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทย ใหผู้ด้แูลสภาพคลอ่งสาํหรบั Gold Futures 
สามารถซือ้ขายอนุพนัธท์ีอ่า้งองิกบัทองคาํและอทีเีอฟทองคาํในต่างประเทศได ้ 

22 มถุินายน 2552 
 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดสอง อกี 11 หุน้ รวมทัง้หมดเป็น 14 หุน้ 



 รายงานประจาํปี 2557 
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สรปุพฒันาการท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
 

1 เมษายน 2553   ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเชื่อมต่อระบบการซือ้ขายใหส้อดคลอ้งตามหลกัสากล 

2 สงิหาคม 2553  เปิดซือ้ขาย 10-Baht Gold Futures 

18 ตุลาคม 2553   เปิดซือ้ขาย 5Y Government Bond Futures  

8 พฤศจกิายน 2553  เริม่ใหบ้รกิารซือ้ขายดว้ยวธิ ีBlock Trading Transaction 

29 พฤศจกิายน 2553 
  

• เปิดซือ้ขาย 3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures 
• เปิดใหม้กีารรบัหลกัประกนัสาํหรบัการซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยเริม่ตน้สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา และยโูร 

10 มนีาคม 2554 
 

รบัสมาชกิประเภท Gold Related Agent เพิม่ขึน้อกี 1 บรษิทั ทาํใหม้สีภาชกิรวมทัง้สิน้ 
41 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 35 บรษิทั และประเภท Gold Related Agent 6 บรษิทั) 

21 มนีาคม 2554  เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดสาม  อกี 16 หุน้ รวมทัง้หมดเป็น 30 หุน้ 

20 มถุินายน 2554 
  

• เปิดซือ้ขาย Silver Futures  
• ขยายเวลาซือ้ขายในชว่งกลางคนื (19:30 – 22:30 น.) แก่สนิคา้ในกลุม่ Precious 

Metal Futures 

17 ตุลาคม 2554   เปิดซือ้ขาย Brent Crude Oil Futures   

5 มถุินายน 2555  เปิดซือ้ขาย USD Futures  

18 มถุินายน 2555 

  

บรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่าํกดัเฉพาะประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิ
ทองคาํจาํนวน 2 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ทาํใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 37 บรษิทั และประเภท Gold Related 
Agent 4 บรษิทั)  

25 มถุินายน 2555 

 

บรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่าํกดัเฉพาะประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิ
ทองคาํจาํนวน 2 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ทาํใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 39 บรษิทั และประเภท Gold Related 
Agent 2 บรษิทั) 

20 สงิหาคม 2555 

  

บรษิัทสมาชิกประเภทตวัแทนที่จํากดัเฉพาะประเภทสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
ทองคาํจาํนวน 1 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ทาํใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 40 บรษิทั และประเภท Gold Related 
Agent 1 บรษิทั) 

29 ตุลาคม 2555 

 

• เปิดซือ้ขายสนิคา้ Sector Futures ทีอ่า้งองิกบัดชันีจาํนวน 5 หมวดธุรกจิ ไดแ้ก่ 
ธนาคาร (BANK), เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT), พลงังาน (ENERG), 
พาณิชย ์(COMM) และ อาหารและเครือ่งดื่ม (FOOD) 

• ปรบัลกัษณะของสญัญา SET50 Index Futures และ SET50 Index Options โดย
เพิม่สญัญาเดอืนใกลจ้ากปจัจุบนัในเดอืนที ่1 และเดอืนที ่2 โดยหลงัจากปรบัปรงุ
แลว้ SET50 Index Futures มสีญัญาใหเ้ลอืกซือ้ขายทัง้สิน้ 6 อายสุญัญา ขณะที ่
SET50 Index Options มสีญัญาใหเ้ลอืกซือ้ขายทัง้สิน้ 4 อายสุญัญา 
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สรปุพฒันาการท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
1 มกราคม 2556 

  
จดทะเบยีนเปลีย่นชื่อ เป็น บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) จากเดมิ บรษิทั ตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

14 มกราคม 2556 
 

ปรบัขยายจาํนวนสญัญาทีถ่อืครองสงูสดุ (Position Limit) ของ Stock Futures ให้
สอดคลอ้งกบัขนาดของหุน้อา้งองิแต่ละสญัญา 

13 มนีาคม 2556 

 

บรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่าํกดัเฉพาะประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิ
ทองคาํจาํนวน 1 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ทาํใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิทั โดยเป็นสมาชกิประเภททัว่ไปทัง้หมด 

  18 มนีาคม 2556 
 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดสี ่อกี 20 หุน้ ทาํใหม้ ีStock Futures จาํนวน
ทัง้หมด 50 หุน้อา้งองิ 

2 กรกฎาคม 2556 
 

เริม่ใหบ้รกิาร Co-Location สาํหรบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

15 กรกฏาคม 2556 

 

• เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดหา้ อกี 10 หุน้ ทาํใหม้ ีStock Futures 
เพิม่ขึน้เป็นทัง้หมด 60 หุน้อา้งองิ  

• เพิม่ประเภทคาํสัง่แบบ Combination order สาํหรบัสญัญา SET50 Futures และ 
Gold Futures ใหม้เีลอืกซือ้ขายทุกคูอ่ายุสญัญา 

2 กนัยายน 2556 
 

ปรบัปรงุปรมิาณขัน้ตํ่าของการซือ้ขายรายใหญ่ (Block Trade) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ขนาดของสญัญาแต่ละประเภท 

18 ธนัวาคม 2556 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั รวมเป็น
ทัง้หมด 42 บรษิทั  

6 พฤษภาคม 2557 

  

• เริม่ใชง้านระบบซือ้ขายและชาํระราคาใหมส่าํหรบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

• ปรบัขนาดสญัญา SET50 Index Futures เป็น 200 บาท ต่อ 1 จุดดชันี  
• ขยายเวลาซือ้ขายชว่งบา่ย โดยเริม่ Pre-Open ของ Session บ่ายตัง้แต่ 13:45 – 

14:15 น. 

21 กรกฎาคม 2557 
 

ปรมิาณสถานะคงคา้ง (Open Interest) ของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ารวมทัง้ตลาดสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้ามปีรมิาณ 1,019,446 สญัญา สงูกวา่ 1 ลา้นสญัญาเป็นครัง้แรกตัง้แต่เริม่
ซือ้ขาย 

19 พฤศจกิายน 2557 
 

คณะกรรมการบรหิารตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า แต่งตัง้ ดร. รนิใจ ชาครพพิฒัน์ เป็น
กรรมการผูจ้ดัการคนที ่2  

21 พฤศจกิายน 2557 
 

สญัญา USD Futures ทาํสถติซิือ้ขายสงูสดุตัง้แต่เริม่ซือ้ขาย โดยมปีรมิาณการซือ้ขายใน
วนัเทา่กบั 11,657 สญัญา หรอืเทยีบเทา่มลูคา่ 11.66 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  

  15 ธนัวาคม 2557 

 

ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ทาํสถติกิารซือ้ขายสงูสดุครัง้ใหมด่ว้ยจาํนวน 864,479 
สญัญา โดย 

• สญัญา SET50 Index Futures สรา้งสถติซิือ้ขายสงูสดุ ทีป่รมิาณการซือ้ขายรวมกนั
สงูสดุเท่ากบั 304,101 สญัญา 

• สญัญา Stock Futures สรา้งสถติซิือ้ขายสงูสดุ ทีป่รมิาณการซือ้ขายทุกหุน้อา้งองิ
รวมกนัสงูสดุเท่ากบั 540,968 สญัญา 
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3.  สถิติท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และภาพรวมการ
ซ้ือขายปี 2557 
 

 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ปริมาณการซ้ือขายรวม 
(สญัญา) 3,075,318 4,519,436 10,027,116 10,457,928 16,664,126 36,021,150 

SET50 Index Futures 2,522,465 2,471,302 4,316,437 4,034,460 5,688,404 14,403,574 

SET50 Index Options 95,504 107,317 107,993 54,057 65,409 108,855 

Single Stock Futures 145,758 969,353 1,578,092 2,168,037 8,415,967 19,624,561 

Interest Rate Futures 41 429 27 - - 

Gold Futures 311,591 971,423 3,989,278 3,642,605 2,207,268 1,541,695 

50 Baht 311,591 792,960 1,817,483 1,045,370 551,887 238,544 

10 Baht 178,463 2,171,795 2,597,235 1,655,381 1,303,151 

Silver Futures 31,567 14,590 1,237 9 

Oil Futures 3,320 147,823 46,496 32,530 

USD Futures 396,138 239,345 309,926 

Sector Futures 191 - - 

ปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อ
วนั (สญัญา) 12,771 18,676 41,145 43,823 68,017 147,025 

SET50 Index Futures 10,381 10,212 17,690 16,467 23,218 58,790 

SET50 Index Options 393 443 443 221 267 444 

Single Stock Futures 600 4,006 6,468 8,849 34,351 80,100 

Interest Rate Futures 1 2 - - - 

Gold Futures 1,397 4,014 16,350 14,868 9,009 6,293 

50 Baht 1,397 3,277 7,449 4,267 2,253 974 

10 Baht 1,716 8,901 10,601 6,757 5319 

Silver 236 60 5 - 

Oil Futures 64 603 190 133 

USD Futures 2,751 977 1,265 

Sector Futures 4 - - 
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สถิติท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และภาพรวมการซ้ือขายปี 2557 (ต่อ) 
 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

สถานะคงค้าง (สญัญา) 28,281 77,955 56,452 238,981 340,778 918,187 

SET50 Index Futures 18,961 25,553 22,421 36,920 37,496 177,704 

SET50 Index Options 302 797 955 1,569 1,640 3,543 

Single Stock Futures 3,337 35,356 9,514 154,366 282,282 704,176 

Interest Rate Futures - 2 - - - 

Gold Futures 5,681 16,249 23,322 33,129 13,479 5,029 

50 Baht 5,681 10,344 8,627 11,803 4,949 14,790 

10 Baht 5,905 14,695 21,326 8,530 19,819 

Silver 229 183 6 - 

Oil Futures 9 744 253 449 

USD Futures 12,065 5,622 12,496 

Sector Futures 5 - - 

สดัส่วนผูล้งทุน (%)         

ผูล้งทุนสถาบนั 28% 33% 34% 39% 36% 36% 

ผูล้งทุนในประเทศ 60% 57% 60% 53% 56% 55% 

ผูล้งทุนต่างประเทศ 11% 10% 6% 8% 8% 9% 

จาํนวนบญัชีซ้ือขาย (บญัชี) 29,514 42,810 63,100 74,964 87,693 100,650 

ผูล้งทุนสถาบนั 990 1,116 1,487 1,712 1,811 1,975 

ผูล้งทุนในประเทศ 27,812 39,562 58,230 72,133 84,633 97,330 

ผูล้งทุนต่างประเทศ 469 714 1,005 1,119 1,249 1,345 

จาํนวนสมาชิก 41 41 41 41 42 42 

จาํนวนเจ้าหน้าท่ีผูแ้นะนํา

การลงทนุ 4,347 4,584 5,367 5,576 6,225 7,753 
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สรปุการซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ปี 2557 
 

ในปี 2557 ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามปีรมิาณการซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 36,021,150 สญัญา หรอืเฉลีย่วนัละ 147,025 
สญัญา เพิม่ขึน้รอ้ยละ 116 จากปี 2556 ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่วนัละ 68,017  สญัญา อนัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของการ
ซือ้ขาย Single Stock Futures ทีย่งัคงไดร้บัความนิยมต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า รวมทัง้การปรบัสญัญา SET50 Index Futures ใหม้ี
ขนาดเลก็ลง เพือ่ใหผู้ล้งทุนใชง้านไดง้า่ยและคลอ่งตวัมากขึน้ ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 2557 พบวา่ ปรมิาณสถานะคงคา้งรวมทัง้ตลาด มี
จาํนวนทัง้สิน้ 918,187 สญัญา เพิม่สงูขึน้จากปี 2556 เทา่กบัรอ้ยละ 170 นอกจากน้ี พบวา่ มสีถานะคงคา้งในระดบัทีส่งู โดยมี
ระดบัเกนิกวา่ 1 ลา้นสญัญาโดยสว่นใหญ่ ในชว่งครึง่ปีหลงั 

 
กราฟแสดงปรมิาณการซือ้ขายและสถานะคงคา้งในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 

 
 

สดัสว่นการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2557 พบวา่ สญัญา Single Stock Futures มสีดัสว่น
การซือ้ขายสงูสดุเป็นจาํนวนกวา่ 19,624,561 สญัญาหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 54.48% ของการซือ้ขายทัง้ตลาด และสญัญา SET50 
Index Futures มปีรมิาณการซือ้ขายเป็นอนัดบั 2 โดยซือ้ขายทัง้หมดเท่ากบั 14,403,574 สญัญา หรอื คดิเป็น รอ้ยละ 39.98 
ของการซือ้ขายทัง้หมด  
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กราฟแสดงสดัสว่นปรมิาณการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 
สว่น Gold Futures พบวา่มกีารซื้อขายทัง้สิน้ 1,541,695 สญัญา หรอืคดิเป็นสดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 4.28 ของ

การซื้อขายทัง้ตลาด และ SET50 Options, USD Futures, Oil Futures, Silver Futures และ Sector Futures มกีาร
ซือ้ขายรวมกนัทัง้ 4 ประเภทคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5.53 ของการซือ้ขายทัง้หมด 
 
 สาํหรบัประเภทของผูล้งทุนในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พบว่าธุรกรรมการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
ในปี 2557 เป็นธุรกรรมของผูล้งทุนทัว่ไปเป็นสว่นใหญ่ โดยมสีดัสว่นการซื้อขายเท่ากบัรอ้ยละ 55.20 ลดลงจากปีก่อน
หน้าซึง่มสีดัสว่นทีร่อ้ยละ 56.03 ของปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ในขณะทีผู่ล้งทุนต่างประเทศมสีดัสว่นการซือ้ขายรอ้ย
ละ 8.82 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าทีเ่คยมสีดัส่วนเท่ากบั 8.05 และผูล้งทุนสถาบนัในประเทศมสีดัสว่นการซื้อขาย 35.97 
ของปรมิาณการซือ้ขายของทัง้ตลาดใกลเ้คยีงกบัปี 2556 

 
กราฟแสดงสดัสว่นผูล้งทุนในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ปี 2557 
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สาํหรบัจาํนวนบญัชอีนุพนัธใ์นปี 2557 พบวา่มกีารเปิดบญัชเีพื่อซือ้ขายอนุพนัธเ์พิม่สงูขึน้ต่อเน่ืองจากปีก่อน โดย ณ 
สิน้ปี 2557 มจีาํนวนบญัชซีือ้ขายอนุพนัธร์วมทัง้สิน้ 100,650 บญัช ีซึง่เป็นการเปิดบญัชเีพิม่ในระหวา่งปีเท่ากบั 12,957 บญัช ี
หรอืเพิม่ขึน้ 14.77% จากจาํนวนบญัช ีณ สิน้ปี 2556 

 
สาํหรบับรษิทัสมาชกิ 5 อนัดบัแรกทีม่ปีรมิาณการซื้อขายรวมสงูสุดพบว่า มสีดัสว่นรวมกนัสงูถงึรอ้ยละ 40.16 ของ

ปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (KGI), บรษิทัหลกัทรพัย ์
ภทัร จํากดั (มหาชน) (PHATR), บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (KS), บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 
(KTZ) และ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (MBKET) ตามลําดบั โดย ณ สิน้ปี 2557 
ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า มสีมาชกิทัง้สิน้ 42 บรษิทั 

 
 สดัสว่นการตลาดของบรษิทัสมาชกิตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าฯ ตามปรมิาณการซือ้ขาย 

 

อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 2557  
(%) 

2556  
(%) 

เปล่ียนแปลง 
(%) 

1 KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 12.30 11.74 0.56 

2 PHATR บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 9.93 9.16 0.77 

3 KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 6.43 2.46 3.97 

4 KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 5.89 5.34 0.55 

5 MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 5.61 6.59 -0.98 

6 BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 4.28 2.86 1.42 

7 CIMBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 4.24 9.67 -5.43 

8 RHBOS บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3.95 2.05 1.90 

9 PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3.45 4.36 -0.91 

10 SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 3.19 2.00 1.19 

11 FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 3.17 2.89 0.28 

12 GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 2.69 4.73 -2.04 

13 TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จาํกดั 2.65 3.80 -1.15 

14 CS บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 2.62 1.71 0.91 

15 MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จาํกดั 2.56 1.93 0.63 

16 ASP บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 2.43 3.14 -0.71 

17 TNS บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 2.40 2.20 0.20 

18 HGF บรษิทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 2.18 2.00 0.18 

19 JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 2.06 2.40 -0.34 

20 UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2.02 2.00 0.02 

21 AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั 2.00 0.00 2.00 

22 AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 1.54 0.01 1.53 

23 CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 1.21 1.35 -0.14 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 2557  
(%) 

2556  
(%) 

เปล่ียนแปลง 
(%) 

24 CGF บรษิทั คลาสสกิ โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 1.16 3.01 -1.85 

25 CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุป๊ จาํกดั (มหาชน) 1.13 2.66 -1.53 

26 AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน) 0.99 0.65 0.34 

27 AFC บรษิทั ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จาํกดั 0.97 1.20 -0.23 

28 KKTRD บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกดั 0.90 1.89 -0.99 

29 KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 0.87 0.84 0.03 

30 KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุศร ีจาํกดั (มหาชน) 0.77 1.06 -0.29 

31 YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 0.76 1.52 -0.76 

32 APPLE บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) 0.76 0.00 0.76 

33 GTWM บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จาํกดั 0.73 0.86 -0.13 

34 TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 0.50 0.38 0.12 

35 CLSAT บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 0.48 0.27 0.21 

36 DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0.46 0.60 -0.14 

37 UOBFT บรษิทั ยโูอบ ีบุลเลยีน แอนด ์ฟิวเชอร ์(ไทย) จาํกดั 0.41 0.40 0.01 

38 UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 0.27 0.27 0.00 

39 IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 0.06 0.01 0.05 

40 LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 0.00 0.001 0.00 

 
หมายเหตุ:  ในปี 2557 มบีรษิทัสมาชกิ จาํนวน 2 ราย ทีย่งัขอหยุดดาํเนินธุรกรรม อนัไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จาํกดั (FSL) และ บรษิทั

หลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) (MPSEC) 

 
  



 รายงานประจาํปี 2557 
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4. สรปุการดาํเนินงานท่ีสาํคญัในปี 2557 
 

 การปรบัปรงุสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของผูล้งทนุ  

ในปี 2557 ถอืเป็นปีทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (TFEX) ไดม้กีารปรบัเปลีย่นระบบงานสาํคญั เพือ่รองรบัธุรกจิทีม่ ี
แนวโน้มจะเตบิโตสงูขึน้ในอนาคต พรอ้มทัง้ขยายเวลาการซือ้ขายใหผู้ล้งทุนมโีอกาสสรา้งกลยุทธก์ารลงทุนครอบคลุมเวลาซือ้
ขายสนิคา้ในตลาดหลกัทรพัยไ์ทยซึง่เป็นสนิคา้อา้งองิของสนิคา้หลกัของผลติภณัฑใ์นตลาด TFEX นอกจากน้ี ยงัมกีารปรบัปรุง 
สนิคา้และบรกิารทีม่อียูใ่หม้สีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูล้งทุนมากขึน้ดงัน้ี 

 
 การปรบัระบบการซือ้ขายและชาํระราคาอนุพนัธท์ีซ่ือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (TFEX) 
ในวนัที ่6 พฤษภาคม 2557 ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไดป้รบัเปลีย่นระบบซือ้ขายรวมทัง้บรษิทั สาํนกัหกั

บญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นศนูยก์ลางการชาํระราคาของตลาดสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้ากไ็ดท้าํการเปลีย่นระบบงานชาํระราคาเพือ่ใหร้องรบัปรมิาณการซือ้ขายทีม่แีนวโน้มเพิม่

สงูขึน้โดยตลอด ดงัจะเหน็ไดจ้าก ปรมิาณการซือ้ขายเมือ่ปี 2549 ซึง่เป็นปีทีต่ลาดสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าเริม่เปิดดาํเนินการ มปีรมิาณเพยีง 1,204 สญัญาต่อวนั แต่ในปี 2556 มปีรมิาณการซือ้

ขายเพิม่เป็น 68,016 สญัญาต่อวนั  ทัง้น้ี ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไดพ้จิารณาเลอืกใชร้ะบบ

การซือ้ขายทีพ่ฒันาขึน้โดยบรษิทั Cinober ผูใ้หบ้รกิารระบบซือ้ขายชัน้นําซึง่เป็นผูพ้ฒันาระบบ

การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้น้ี เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในดา้น

ความเรว็ของการประมวลผลการจบัคูค่าํส ัง่ซือ้ขายอนุพนัธท์ีม่แีนวโน้มสงูขึน้ต่อเน่ือง และยงั

พรอ้มรองรบัการสง่คาํสัง่ทีม่คีวามเรว็สงู หรอื High Frequency Trading ซึง่เป็นพฒันาการสาํคญั

ทีเ่กดิขึน้ในการซือ้ขายอนุพนัธใ์นตลาดต่างประเทศ  

ภายใตร้ะบบงานการซือ้ขายใหม ่TFEX มคีวามยดืหยุน่ในการดาํเนินการมากขึน้ โดยสามารถขยายเวลาซือ้ขาย

ซึง่ไดท้าํการปรบัเวลาชว่ง Pre-Open ของการซือ้ขายชว่งบา่ยใหเ้ริม่เรว็ขึน้ 15 นาท ี โดยปรบัชว่งเวลา Pre-Open ในภาคบา่ย

จากเดมิ 14:00-14:30 น. มาเป็น 13:45 – 14:15 น. การขยายเวลาการซือ้ขายชว่งบา่ยน้ีจะชว่ยเปิดโอกาสใหผู้ท้ีต่อ้งการซือ้

ขายสนิคา้ต่างๆ ใน TFEX สามารถปรบัเปลีย่นพอรต์การลงทุนไดก้่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยซ์ึง่เริม่การจบัคูก่ารซือ้ขายหุน้ตัง้แต่

เวลา 14:30 น.  

สาํหรบัระบบงานชาํระราคาทีไ่ดม้กีารปรบัเปลีย่นพรอ้มกบัระบบซือ้ขายนัน้ เป็นระบบทีพ่ฒันาขึน้โดย Korea 

Exchange ซึง่เป็นตลาดทีม่กีารซือ้ขายอนุพนัธท์ีม่สีภาพคลอ่งสงูสดุเป็นลาํดบัตน้ๆ ของโลก โดยระบบการชาํระราคาใหมจ่ะ

ชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารความเสีย่งในระดบัมาตรฐานสากล อกีทัง้ยงัสามารถขยายโอกาสทางธุรกจิของงาน

บรกิารหลงัการซือ้ขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเน่ืองจากเป็นระบบทีส่ามารถเชื่อมต่อทาํธุรกรรมกบัสาํนกัหกับญัชแีละศนูยร์บั

ฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศไดส้ะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ระบบการชาํระราคาใหมน้ี่ยงัสามารถรองรบัการชาํระราคา

ในหลกัทรพัยห์ลากหลายประเภทภายใตก้ารเชื่อมโยงระหวา่งตลาด (multi-market) พรอ้มทัง้รองรบัผลติภณัฑท์างการเงนิใน

หลากหลายสกุลเงนิต่างประเทศอกีดว้ย (multi-currency) อกีดว้ย 

 
 
 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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 การปรบัปรงุสนิคา้ทีซ่ือ้ขายในปจัจุบนั  
- การปรบัขนาดของสญัญา SET50 Index Futures 

สญัญา SET50 Index Futures เป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีต่ลาด TFEX จดัใหม้กีารซือ้ขายเป็นสนิคา้แรก

ตัง้แต่ปี 2549 โดยปรมิาณการซือ้ขายของ SET50 Index 

Futures ปรบัเพิม่ขึน้จาก 161 สญัญาในวนัเริม่ซือ้ขายวนัแรก

ของสญัญาเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2549 ซึง่ในชว่งดงักลา่วดชันี 

SET50 ซึง่เป็นดชันีอา้งองิอยูท่ีร่ะดบั 533.86 จดุ โดยต่อมา

การซือ้ขาย SET50 Index Futures มกีารเตบิโตต่อเน่ือง ในปี 

2556 การซือ้ขายเพิม่ขึน้โดยมปีรมิาณซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัอยูท่ี ่

23,218 สญัญา นอกจากน้ี ในสว่นของระดบัดชันี SET50 กม็ี

การปรบัเพิม่ขึน้มาอยูเ่หนือระดบั 1,000 จุด ทาํใหส้ญัญา 

SET50 Index Futures มขีนาดใหญ่เพิม่มากขึน้กวา่เทา่ตวั  

ในการน้ี TFEX จงึไดม้กีารพจิารณาแนวทางการปรบัลกัษณะสญัญาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้

ลงทุน ซึง่ในตลาดต่างประเทศจะมกีารปรบัสญัญาฟิวเจอรส์หลงัจากไดด้าํเนินการซือ้ขายมาเป็นระยะเวลาหน่ึง โดยการปรบั

ขนาดของสญัญาเป็นแนวทางทีม่กัเลอืกใชใ้นการปรบัปรงุสนิคา้ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนอกีทางหน่ึง สาํหรบัการ

ซือ้ขาย SET50 Index Futures ไดม้กีารหารอืผูร้ว่มตลาดทัง้บรษิทัสมาชกิและผูล้งทุนทีซ่ือ้ขาย SET50 Index Futures โดยได้

ขอ้สรปุในการปรบัเปลีย่นสญัญาในลกัษณะปรบัลดขนาดของ

สญัญาจากเดมิทีก่าํหนดตวัคณูไวท้ี ่1,000 บาทต่อ 1 จุดดชันี 

ปรบัลดเป็น 200 บาทต่อ 1 จุดดชันี โดยเริม่ซือ้ขาย SET50 

Index Futures ทีม่ขีนาดเลก็ลง หรอื mini SET50 Index 

Futures ตัง้แต่วนัที ่6 พฤษภาคม 2557 พรอ้มกบัการเริม่ใช้

งานระบบซือ้ขายและระบบชาํระราคาใหม ่ทัง้น้ี สาํหรบัผูล้งทุนทีม่สีถานะคงคา้งใน SET50 Index Futures ก่อนวนัปรบัขนาด

สญัญา จะไดร้บัความสะดวกในการแปลงจาํนวนสถานะของ SET50 เดมิเป็นสญัญาใหมใ่นสดัสว่น 1 : 5 ตามขนาดของสญัญา

ทีล่ดลง 5 เทา่  

- การปรบัปรงุคุณสมบตัขิอง Basket of Eligible Bond สาํหรบัสนิคา้อา้งองิของ 5 Year Government Bond 
Futures 
TFEX ไดนํ้าเกณฑข์องสมาคมตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) ทีป่ระกาศใชใ้นการพจิารณาสภาพคลอ่งในการ

ซือ้ขายพนัธบตัรซึง่ไดจ้ดัทาํเป็นรายชื่อของพนัธบตัรรุน่ทีจ่ะมสีถาบนัการเงนิทีท่าํหน้าทีเ่ป็น Primary Dealer หรอืผูค้า้

พนัธบตัรหลกัทาํการเสนอราคาซือ้ ราคาขายในแต่ละวนั เพือ่เป็นขอ้มลูอา้งองิของการซือ้ขายตราสารหน้ีประจาํวนั มาใชใ้น

การกาํหนดคุณสมบตัเิพิม่เตมิใหก้บักลุม่พนัธบตัรทีม่คีุณสมบตัเิป็นตวัแทนของพนัธบตัร 5 ปี หรอื Basket of eligible bonds 

ของ สญัญา 5 Year Government Bond Futures หรอื Bond Futures จากเดมิทีก่าํหนดเพยีง คุณสมบตัใินดา้นอายทุีต่อ้งมี

อายคุงเหลอือยูใ่นชว่ง 4 – 6 ปีนบัจากวนัแรกของเดอืนสญัญา Bond Futures นัน้ๆ ครบกาํหนดอาย ุและคุณสมบตัดิา้นสภาพ

คลอ่งในการซือ้ขายดว้ยการพจิารณาจากปรมิาณคงคา้งของพนัธบตัร (Outstanding Value) ในระดบัทีไ่มต่ํ่ากวา่ 5,000 ลา้น

บาท ทัง้น้ี การปรบัใชห้ลกัการของ ThaiBMA จะเป็นสว่นเพิม่เตมิทีช่ว่ยให ้Basket of Eligible Bond สามารถทาํหน้าทีเ่ป็น

ตวัแทนของพนัธบตัรอา้งองิของ Bond Futures ไดส้อดคลอ้งกบักลไกการซือ้ขายในตลาดตราสารหน้ีมากขึน้  
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- การยกเลกิการซือ้ขายสญัญา 6M THBFIX Futures และ Silver Futures อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลง
ในสนิคา้อา้งองิ 
ในชว่งตน้ปี 2557 ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดท้าํการหารอืกบัธนาคารพาณิชยไ์ทยและธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศทีด่าํเนินการในไทย เกีย่วกบัการคาํนวณอตัราดอกเบีย้อา้งองิ THBFIX ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้อา้งองิในการทาํ

ธุรกรรมระหวา่งสถาบนัการเงนิรวมทัง้ยงัเป็นอตัราดอกเบีย้อา้งองิของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 6M THBFIX Futures ทีซ่ือ้ขาย

ใน TFEX เน่ืองดว้ยธนาคารกลางสงิคโปร ์จะทาํการยตุกิารประกาศอตัราดอกเบีย้ SIBOR ซึง่เป็นตวัแปรหลกัในการคาํนวณ

อตัราดอกเบีย้ THBFIX ในแต่ละวนั โดยหน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคาํนวณราคาดอกเบีย้ THBFIX ลงความเหน็ทีจ่ะใช้

อตัราดอกเบีย้ LIBOR ทดแทนในการคาํนวณ เป็นผลใหก้ารประกาศอตัราดอกเบีย้ THBFIX ในแต่ละวนัเลื่อนเป็นเวลา 18:00 

– 19:00 น.  ตามเวลาคาํนวณอตัราดอกเบีย้ LIBOR ทีม่กีารประกาศในชว่งเทีย่งตามเวลาลอนดอน การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

สง่ผลใหผู้ล้งทุนไมม่ขีอ้มลูในการซือ้ขาย 6M THBFIX Futures ในระหวา่งวนั ซึง่ ตลาด TFEX ไดห้ารอืกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งพจิารณาเหน็สมควรทีจ่ะระงบัการซือ้ขายสนิคา้ดงักลา่วเพือ่ลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป  

นอกจากน้ี ในปี 2557 ยงัมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัราคาอา้งองิโลหะเงนิ โดยหน่วยงานหลกัเกีย่วกบัการซือ้ขาย

โลหะเงนิ ในตลาดลอนดอน The London Silver Market Fixing Limited ไดป้ระกาศยตุบิทบาทของการเป็นผูก้าํหนดราคา

กลางและเผยแพรข่อ้มลูราคาของโลหะเงนิ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อการซือ้ขาย Silver Futures ใน TFEX ทีจ่าํเป็นตอ้งมี

ขอ้มลูอา้งองิทีเ่ป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ยในการชาํระราคาครัง้สดุทา้ย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสญัญา Silver Futures ไมม่ี

สถานะคงคา้งและยงัไมเ่ป็นทีนิ่ยมซือ้ขาย ตลาด TFEX และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึเหน็สมควรทีจ่ะระงบัการซือ้ขาย Silver 

Futures ออกไปก่อน  

 

 การเพิม่บรกิารหลงัการซือ้ขายสนิคา้ USD Futures และ Gold Futures   
นอกจากการปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารต่างๆ ในตลาด TFEX แลว้ ปี 2557 ยงัเป็นปีแห่งการสรา้งมูลค่าเพิม่

ใหก้บัสนิคา้ใน TFEX โดยไดม้กีารเพิม่บรกิารหลงัการซือ้ขายสนิคา้ทีม่ผีูป้ระกอบการตอ้งการใชง้านสนิคา้อา้งองิโดยตรง เช่น 
USD Futures และ Gold Futures  

โดยการเพิม่บรกิารหลงัการซือ้ขาย USD Futures เกดิขึน้ภายใตค้วามรว่มมอืของ TFEX และธนาคารกรุงไทย 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ท้ีซ่ือ้ขาย USD Futures สามารถ แลกเปลีย่นเป็นเงนิดอลลารส์หรฐั ซึง่เป็นการต่อยอดการป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นใหก้บัผูนํ้าเขา้-ส่งออก โดยเฉพาะ บรษิทัขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME) ใหม้ทีางเลอืกในการ
บรหิารอตัราแลกเปลีย่นอยา่งมปีระสทิธภิาพในตน้ทุนตํ่า ซึง่ไดเ้ริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ สญัญาUSD Futures เดอืน ม.ีค. 2557 เป็น
ตน้ไป  

นอกจากน้ี TFEX ยงัไดเ้พิม่บรกิารแลกรบัทองคาํจรงิสาํหรบัผูท้ีซ่ือ้ขาย Gold Futures เมื่อสญัญาครบกําหนด
อายุ โดยบรษิทัผูค้า้ทองคําหลกัของประเทศไทย ซึ่งเป็นบรษิทัใน
เครอืเดยีวกบับรษิทัสมาชกิของ TFEX จาํนวนทัง้สิน้ 7 บรษิทั ได้
ใหค้วามรว่มมอืทีจ่ะเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูท้ีซ่ือ้ขาย Gold Futures 
ทัง้สญัญาขนาด 10 บาท และ ขนาด 50 บาทใหส้ามารถตดิต่อเพื่อ
ขอแลกทองคําตามสถานะของ Gold Futures ทีถ่อืครอง โดยมี
การประกาศราคารบัซื้อ และ ขายออก เทยีบเคยีงจากราคาที่ใช้
ชาํระราคาครัง้สุดทา้ยของสญัญา Gold Futures ทีค่รบกําหนด
อาย ุ 

 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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ทัง้น้ี ผูล้งทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารแลกทองคาํเมือ่ สญัญา Gold Futures ครบอายไุดจ้ากผูค้า้ทองคาํ 7 รายดงัต่อไปน้ี 
โดยไมม่ขีอ้จาํกดัในเรือ่งของการซือ้ขาย Gold Futures ผา่น
บรษิทัสมาชกิ TFEX รายอื่นๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัในเครอื 

1. บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิ้ง แมนเนจเมน้ท์ จํากดั 
(มหาชน)   

2. บรษิทั คลาสสกิ โกลด ์จาํกดั  
3. บรษิทั จที ีโกลด ์บลูเลีย่น จาํกดั  
4. บรษิทั วายแอลจ ีโกลด์ จาํกดั  
5. บรษิทั ออสสริสิ จาํกดั  
6. บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์จาํกดั และ  
7. บรษิทั ฮัว่เซ่งเฮง คอมโมดทิซั จาํกดั 
ทัง้น้ี บรษิทัผูค้า้ทอง ทัง้ 7 ราย พรอ้มใหบ้รกิารตัง้แต่สญัญาเดอืนสงิหาคม 2557 ครบกาํหนดอายเุป็นตน้ไป  

 
 การเพ่ิมช่องทางการซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในช่วงปี 2557 มกีารเพิม่ช่องทางซื้อขายในตลาด TFEX ทัง้ในดา้นของการเพิม่จาํนวนบรษิทัสมาชกิทีใ่หบ้รกิารใน
ระหวา่งปี รว่มถงึการเพิม่จาํนวนผูใ้หบ้รกิารระบบงานซือ้ขายซึง่จะเป็นหน่วยสนบัสนุนใหผู้ล้งทุนมเีครื่องมอืในการซือ้ขาย และ
ยงัเป็นการช่องทางเชื่อมต่อให้กบัผู้ลงทุนต่างประเทศที่ปจัจุบนัใช้บรกิารผู้พฒันาระบบซื้อขายดงักล่าวได้เพิม่มากขึ้นด้วย
เชน่กนั 

 
 การรบัสมาชกิทัว่ไปของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพิม่  
ในช่วง 2557 ตลาด TFEX ไดร้บับรษิทัสมาชกิเพิม่ขึน้อกี 2 บรษิทั อนัไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์

จํากดั (มหาชน) และ บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) โดยทัง้ 2 บรษิทัไดเ้ขา้มาทําหน้าที่เป็นสมาชกิ
ทัว่ไปของ TFEX ทีส่ามารถใหบ้รกิารการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของ TFEX ไดทุ้กประเภทสนิคา้ ยกเวน้ USD Futures 
ทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นการเพิม่เตมิก่อนทีจ่ะเริม่ใหบ้รกิารซือ้ขายได ้ สง่ผลให ้ณ สิน้ปี 2557  
TFEX มสีมาชกิรวมจํานวนทัง้สิน้ 42 บรษิทั โดยแบ่งเป็นสมาชกิประเภทที่ทําธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าไดทุ้กประเภท
ทัง้หมด 31 บรษิทัทีส่ามารถซือ้ขาย USD Futures ไดต้ามใบอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย และอกี 9 บรษิทัทีซ่ือ้ขาย
ไดทุ้กประเภทสนิคา้ยกเวน้ USD Futures ตามใบอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยม ีสมาชกิจาํนวน 2 บรษิทัทีย่งัขอ
หยดุดาํเนินการในชว่งปี 2557 

 
 การเพิม่ชอ่งทางการซือ้ขายในตลาด TFEX  
จากการซือ้ขายทีเ่ตบิโตมากขึน้ในช่วงปี 2557 สง่ผลใหม้ผีูส้นใจเขา้มาซื้อขายในตลาด TFEX เป็นจาํนวนมาก

ขึน้ โดยสว่นหน่ึงสามารถชีว้ดัไดจ้ากการเพิม่ขึน้ของผูใ้หบ้รกิารระบบซือ้ขาย (ISV: Independent Software Vendors) ซึง่เป็น
หน่วยงานทีถ่อืเป็นสว่นสนบัสนุนใหผู้ท้ีส่นใจซือ้ขายใน TFEX มทีางเลอืกในการสง่คาํสัง่เขา้มาซือ้ขายในตลาดมากยิง่ขึน้  โดย
ในปี 2557 ม ี ISV เขา้มาทดสอบการเชื่อมต่อระบบเพื่อสง่คาํสัง่ซือ้ขายและมคีวามพรอ้มใหบ้รกิารเพิม่ขึน้อกี 4 บรษิทั อนัไดแ้ก่ 
บรษิทั IT Element Company Limited บรษิทั Serisys Solutions (Thailand) บรษิทั N2N Connect และ บรษิทั Horizon 
Software Bangkok ทําให ้ณ สิน้ปี 2557 TFEX มผีูใ้หบ้รกิารระบบการซื้อขาย 13 บรษิทั ซึ่งสว่นใหญ่สามารถใหบ้รกิาร
เชื่อมต่อการซื้อขายใหก้บับรษิทัหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศ และบรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศ ซึ่งจะมสีว่นช่วยสนับสนุนใหเ้กดิ
การขยายฐานผูล้งทุนใหก้วา้งขวางมากขึน้  
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 การดาํเนินงานทางด้านการตลาด 

การดําเนินงานทางด้านการตลาดในปี 2557 ของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ยงัคงเดนิหน้าส่งเสรมิผู้ลงทุนให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในสนิค้าอนุพนัธ์ รวมถึงผลติบุคลากรคุณภาพด้านน้ี  โดยการสร้างกิจกรรมเชงิรุก ตลอดจนการใช้สื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึผูล้งทุนไดก้วา้งขวางขึน้   โดยปี 2557 ถอืเป็นปีทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าร่วม 
กบับรษิทัสมาชกิจดัหลกัสตูรเขม้ขน้เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการซือ้ขายอนุพนัธท์ัง้ทางดา้นทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิรวมถงึใชช้่อง
ทางการถ่ายทอดงานสมัมนาต่างๆ เผยแพร่ใหผู้ล้งทุนในภูมภิาคต่างๆ ของไทยไดต้ดิตามในรูปแบบการบนัทกึเป็นรายการ
ยอ้นหลงัทีส่ามารถเลอืกชมไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไดต้ามความตอ้งการ 

 
1. การสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรูผู้้ที่เกี่ยวขอ้งกบัอนุพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ และหลาก 
หลายกจิกรรมจํานวนทัง้สิน้ 105 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมหรอืรบัฟงัการอบรมประมาณ 15,050 คน โดยกจิกรรมต่างๆ มี
ดงัต่อไปน้ี 

 
1.1  กจิกรรม TFEX Challenge Academy  

เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อสรา้งผูล้งทุนทีต่้องการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการซื้อขายสนิคา้ในตลาดสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า ทัง้ในดา้นพืน้ฐานและดา้นเทคนิค พรอ้มทําความเขา้ใจในกลยุทธก์ารซือ้ขายอยา่งมอือาชพี โดยรปูแบบกจิกรรม
เป็นการอบรมความรูด้า้นอนุพนัธอ์ยา่งเขม้ขน้ และเพิม่ประสบการณ์ซือ้ขายภาคปฏบิตัทิีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์
และมอือาชพี  เพื่อสรา้งผูล้งทุนในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีุณภาพต่อไป โดยตลอดทัง้ปีจดัขึน้ทัง้สิน้ 3 รอบ โดยมี
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ในแต่ละครัง้ประมาณ 250 - 300 คน  

 
1.2 กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใชเ้ครือ่งมอืดา้นเทคนิคในการซือ้ขายอนุพนัธ ์

ตลอดปี 2557 ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเดนิหน้าจดักจิกรรมเพื่อสนับสนุนใหผู้ล้งทุนมเีครื่องมอืในการ
ซือ้ขายฟิวเจอรส์และออปชัน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยรว่มมอืกบับรษิทัสมาชกิ สือ่มวลชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จดัอบรมการวเิคราะหด์า้นเทคนิคซึ่งเป็นเครื่องมอืทีไ่ดก้ารยอมรบัว่าสามารถช่วยในการตดัสนิใจซื้อขายไดท้นัท่วงทกีบัภาวะ
ตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ โดยจดักจิกรรม TFEX Open House และ TFEX Futures Day ทีเ่จาะลกึการใชเ้ครื่องมอื
ดา้นเทคนิควเิคราะหก์ารเคลื่อนไหวของราคาทัง้ดชันีหลกัทรพัยแ์ละสนิคา้โภคภณัฑ ์สมัมนาหยงชวนเทรด เพิม่เทคนิคและกล
ยุทธ์การซื้อขายอนุพนัธ์อย่างมอือาชพี ผ่านมุมมองและประสบการณ์ซื้อขายจากผู้ลงทุนตวัจรงิ โดยเน้ือหาการสมัมนามทีัง้
ระดบั Basic และระดบั Advance และกจิกรรม TFEX Technical Class และ TFEX Workshop ตวิเขม้ความรูด้า้นเทคนิค โดย
ไดร้บัความรว่มมอืจากบรษิทัสมาชกิทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนไดร้บัฟงัประสบการณ์จากนกัวเิคราะหแ์ละ Trader จาํนวนทัง้หมด 
62 ครัง้ ตลอดเดอืนกุมภาพนัธ ์เมษายน สงิหาคม ตุลาคม และพฤศจกิายน ของปี 2557 

 
1.3 กจิกรรม  TFEX Derivatives Star Team  

เป็นกิจกรรมที่ตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าร่วมกบัศูนยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน 
(TSI) ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ จดัขึน้โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาบุคลากรใหม่ๆ หรือผู้ลงทุนคุณภาพให้กับ
ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมุ่งเน้นไปยงักลุ่มนิสติ
และนักศกึษาในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโทโดยไม่
จํากดัสาขา เพื่อให้มคีวามพรอ้มในการเขา้มาเป็นส่วน



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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หน่ึงของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าหรอืตลาดการเงนิไทยในอนาคต โดยรูปแบบของกจิกรรมที่จดั ผู้ที่เขา้ร่วมกจิกรรมจะ
ไดร้บัการอบรมทัง้ความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และเทคนิคการซือ้ขาย รวมถงึไดท้ดลองซือ้ขายเสมอืนจรงิผา่นโปรแกรมจาํลอง และได้
ศกึษาดงูานทีบ่รษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อใหเ้หน็ภาพของการทาํงานและเสน้ทางสายอาชพีในธุรกจิดา้นตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ก่อนทีจ่ะเขา้มาเป็นบุคลากรอยา่งเตม็ตวั นอกจากน้ี โครงการยงัมุง่เน้นใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมมทีกัษะและความคดิสรา้งสรรคใ์น
การนําเสนอและถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าตลอดจนวธิกีารซื้อขายและความเสีย่งของ
ผลติภณัฑ ์โดยมกีารแขง่ขนัการนําเสนอความรูเ้กี่ยวกบัตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในดา้นต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรูด้งักล่าว
ใหก้บัผูล้งทุนทัว่ไปและบุคคลรอบขา้ง  

 
1.4 กจิกรรมภายใตง้านลกัษณะทีเ่ป็น Investment Expo  

ในปี 2557 ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รว่มกบับรษิทัในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Group) 
จดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้ กลไกการซื้อขาย กลยุทธ์การซื้อขาย และเทคนิคการซื้อขายในสนิคา้แต่ละประเภท โดย
ร่วมออกบูธนิทรรศการ และจดัสมัมนา ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัตลอดปี ภายใต้กจิกรรมในลกัษณะทีเ่ป็น Investment 
Expo ไดแ้ก่  

- งาน SET in the City : กรงุเทพฯ 
- SET-TFEX-MC สญัจร : เชยีงราย และอุดรธานี 
- งาน Money Expo : กรงุเทพ หาดใหญ่ พทัยา โคราช อุดรธานี และเชยีงใหม ่ 
- งาน SET-TFEX Investor Online Fair กรงุเทพฯ 
- กจิกรรมของศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน (TSI) ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้ในแบบการจดั

สมัมนาเฉพาะกลุ่มและสมัมนาผา่นสือ่ Online 
 

1.5 กจิกรรมการใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ  
สาํหรบัการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์สนิคา้ใน TFEX เพือ่ป้องกนัความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิของ

ผูป้ระกอบการยงัไดจ้ดัต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า โดยเป็นการรว่มมอืกบัธนาคารแห่งประเทศไทย สภาผูส้ง่ออกสนิคา้ทางเรอืแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ธนาคารกรุงไทย เพื่อใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการทีม่คีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นและสนใจหาเครื่องมอืในการใชจ้ดัการความ
เสีย่ง โดยมกีารจดักจิกรรมทัง้ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯ และต่างจงัหวดั จาํนวน 5 ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่มทัง้สิน้ 1,050 คน 

 
1.6 กจิกรรมการใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรของบรษิทัสมาชกิ  

ในปี 2557 ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าไดร้ว่มกบัศูนยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน (TSI) ของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จดัอบรมความรูด้า้นผลติภณัฑท์างการเงนิ และแนวทางการใหค้ําปรกึษาการลงทุนแก่ผูล้งทุน เช่น ผูแ้นะนําการ
ลงทุน เพื่อตอบขอ้สงสยัและใหข้อ้มลูไดอ้ย่างชดัเจนและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมทัง้จดัสมัมนาพเิศษสาํหรบักลุ่ม 
Proprietary Trader ของบรษิทัสมาชกิโดยเชญิวทิยากรจากต่างประเทศ มาถ่ายทอดประสบการณ์การซือ้ขายในตลาดต่างประเทศ 
เชน่ การวเิคราะหท์ศิทางราคาทองคาํโลกและมมุมองในการซือ้ขาย Gold Futures รวมถงึแนวทางการซือ้ขาย Options ซึง่เป็น
สนิคา้ทีม่สีภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาดต่างประเทศ รวมจดักจิกรรมขึน้จาํนวน 7 ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่มทัง้สิน้ 600 คน 

 
1.7 การใหค้วามรูแ้ละประชาสมัพนัธข์อ้มลูการซือ้ขายผา่นสือ่  

ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสง่เสรมิการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และการประชาสมัพนัธก์ารซือ้ขายอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดทัง้ปี ดว้ยรปูแบบทีห่ลากหลายผา่นสือ่ต่างๆ อาท ิ

 
 
 



 รายงานประจาํปี 2557 
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- จดัทาํ แผน่พบั หนงัสอื และสือ่สิง่พมิพต่์างๆ เพือ่ใหค้วามรูผู้ล้งทุน 
- จดัทําบทความเพื่อเผยแพร่ในหนังสอืพมิพ ์และสือ่ออนไลน์ เช่น หนังสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ หนงัสอืพมิพ์

ประชาชาตธิุรกจิ หนงัสอืพมิพ ์ Post Today หนงัสอืพมิพท์นัหุน้ หนงัสอืพมิพข์า่วหุน้ และหนงัสอืพมิพ ์
Bangkok Post  

- จดัทาํสือ่ Animation และสือ่ความรู ้เพือ่เผยแพรผ่า่นทางออนไลน์ และทางโทรทศัน์ 
- ประชาสมัพนัธส์นิคา้ผา่นสือ่หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร สือ่ออนไลน์ และโทรทศัน์อยา่งต่อเน่ือง 
- ดแูลเน้ือหาและการนําเสนอขอ้มลูต่างๆ ในเวบ็ไซตข์องตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
- จดัทําขอ้มูลการซื้อขายรายวนั รายสปัดาห์ และรายเดอืน เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสอืพมิพ ์เวบ็ไซต์ และ

นิตยสารต่างๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์ Bangkok Post หนงัสอืพมิพ ์ Post Today หนงัสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ 
หนงัสอืพมิพท์นัหุน้ วารสารการเงนิการธนาคาร และนิตยสาร Money & Wealth เป็นตน้ 

 

2. การสรา้งการรบัรูแ้ละประชาสมัพนัธแ์ก่ผูล้งทุนต่างชาต ิ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังเดินหน้าขยายฐานผู้ลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยเข้าร่วมงาน 
ออกบธูนิทรรศการ และเป็นวทิยากร ในงานทีเ่กีย่วกบั Derivatives ระดบัสากล เพื่อประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มลูเกีย่วกบัตลาด
ของไทยโดยเฉพาะตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า แก่ผูล้งทุนและบรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศทีซ่ือ้ขายอยูใ่นตลาดทุนและตลาด
อนุพนัธใ์นประเทศต่างๆ อาท ิงานของสมาคม Futures Industry Association หรอื FIA Futures & Options Expo ทีช่คิาโก ้
ประเทศสหรฐัอเมรกิา กจิกรรมของสมาคม Futures and Options World หรอื FOW ณ ฮ่องกง งานประชุมสมัมนาของสมาคม 
FIA หรอื FIA Derivatives Conference ทีป่ระเทศสงิคโปร ์งานประชุมประจาํปีของ Association of Futures Market ที่
อนิโดนีเซยี และงานสมัมนาทีบ่งัคลาเทศ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ายงัใชโ้อกาสของการเขา้รว่มงานและการออกงานนิทรรศการ ณ ประเทศ
ต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ในการเขา้พบผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศทัง้ในกลุ่มประเทศยุโรป อเมรกิา และเอเชยีในลกัษณะ One-on-
One Visit ทัง้ทีเ่ป็นผูล้งทุนในปจัจุบนัเพื่อรบัความเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารในปจัจุบนั และเขา้พบกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัทีม่ ี
ศกัยภาพจะกา้วเขา้มาเป็นผูล้งทุนในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อประชาสมัพนัธร์ายละเอยีดของสนิคา้และบรกิารปจัจุบนั
และแผนงานพฒันาของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในอนาคต อกีทัง้เพื่อรบัทราบปญัหาและอุปสรรคทีอ่าจมแีละเป็นสว่นทํา
ใหผู้ล้งทุนนัน้ๆ ยงัไมเ่ขา้มาทาํการซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมถงึตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ายงัไดม้กีารจดัทาํ 
E-newsletter เพื่อเผยแพรข่อ้มลูการซือ้ขายและขา่วสารของตลาดสญัญาซือ้ขาย แก่ผูล้งทุนต่างประเทศ สถาบนัต่างประเทศ 
และเครอืขา่ยพนัธมติรต่างๆ ในต่างประเทศ  
 

3. โครงการสง่เสรมิการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ไดจ้ดัโครงการเพื่อสนบัสนุนการทาํงานและสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทั
สมาชกิผ่านกจิกรรมต่างๆ อาท ิโครงการ TFEX Prop-Trading Champion ซึ่งจะส่งเสรมิใหม้กีารทําธุรกรรมซื้อขาย 
Proprietary Trading มากขึน้ อนัจะเป็นพืน้ฐานของการขยายขอบเขตการทาํธุรกจิของสมาชกิ และเป็นการสรา้งความชาํนาญ
ใหก้บั Trader ของบรษิทัสมาชกิโดยตรงในอกีทางหน่ึง และโครงการ TFEX Top IC Reward Program ซึง่สง่เสรมิการขยาย
ฐานผูล้งทุนใหม ่ผา่นการทาํงานของตวัแทน คอื ผูแ้นะนําการลงทุนดา้นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Investment Consultant: IC) 

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการสง่เสรมิการซือ้ขาย SET50 Futures ในระยะแรกทีม่กีารปรบัลกัษณะของสญัญา ตลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ไดจ้ดัโครงการสง่เสรมิการซือ้ขายสาํหรบั SET50 Futures โดยเป็นการมอบรางวลัใหแ้ก่บรษิทัสมาชกิ
ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขาย SET50 Futures ไดเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนด 
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5. คณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 
67 และ 68 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมาตรา 60 พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าฯ อยา่งน้อย 2 ใน 5 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดเป็นบุคคลซึ่งสามารถ
ปฏบิตัหิน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชกิ ผูล้งทุน หรอืบุคคลซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ในอตัราส่วน
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด คอื อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผูล้งทุนหรอืสามารถดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผู้
ลงทุน และอย่างน้อย 2 คนต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อขายสนิคา้อ้างองิหรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของ
สนิคา้อา้งองิ โดยคณะกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าฯ จาํนวน 8 ทา่น มรีายชื่อดงัต่อไปน้ี 
 

 รายช่ือคณะกรรมการ 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มกราคม 2557) 

 
1.  ดร.สถติย ์ ลิม่พงศพ์นัธุ ์ ประธานกรรมการ  
2.  นางเกศรา   มญัชุศร ี รองประธานกรรมการ 
3.  นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมการ 
4. นางภทัธรีา  ดลิกรุง่ธรีะภพ กรรมการ  
5. ดร.ภากร ปีตธวชัชยั กรรมการ 
6. ดร.สมจนิต ์ ศรไพศาล กรรมการ   
7. นายสเุทพ  พตีกานนท ์ กรรมการ 
8. ดร.รนิใจ  ชาครพพิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 
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 ข้อมลูประวติัคณะกรรมการ 
 

ดร.สถิตย ์ล่ิมพงศพ์นัธุ ์
ประธานกรรมการ 

   

 
การศึกษา 

- Ph.D (Development Administration) สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

- เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  

- LL.M., Tulane University, ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (ทุนรฐับาลไทย) 

- เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนตบิณัฑติยสภา 

- นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

หลกัสตูรนักบริหาร 
- Leaders in Development Program : 

Managing Political & Economic Reform, 
Harvard University 

- Advanced Management Program, 
University of Oxford 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่3 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
- กรรมการ ศริริาชมลูนิธ ิ
- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง 

มลูนิธริามาธบิด ี
- กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒุ ิสถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุ ิ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
-  

 

  
ประสบการณ์การทาํงาน 

- ประธานกรรมการ ธนาคารกรงุไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

- ปลดักระทรวงการคลงั 
- ประธานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการ

ประกอบธุรกจิประกนัภยั 
- ประธานกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ   
- ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย  จาํกดั 

(มหาชน) 
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นางเกศรา มญัชศุรี 

รองประธานกรรมการ 
   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาโททางการเงนิ (Master of Science in 

Finance) Golden Gate University, San 
Francisco, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์(Bachelor of Art in 
Economics) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
หลกัสตูรนักบริหาร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการ
พาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ที ่7 

- หลกัสตูร ASEP “Advanced Senior 
Executive Program” @Evanston, Illinois, 
USA, SASIN and Kellogg School of 
Management 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director 
Certification Program (DCP) รุน่ที ่82 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่4 

 
ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการ  
: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 
: บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั 
: บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
: บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 
: บรษิทั สยามดอีาร ์จาํกดั 
: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม เพือ่ผู้

ลงทุนต่างดา้ว จาํกดั 
- กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 
- อนุกรรมการยทุธศาสตรแ์ละบรหิารการลงทุน 

กองทุนเงนิทดแทน สาํนกังานประกนัสงัคม 
- กรรมการ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
- ทีป่รกึษา สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์

แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 
- รองผูจ้ดัการ สายงานการตลาด ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ สมาคมนกัวเิคราะห ์
- กรรมการบรหิาร คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหน้ีไทย  
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นายชาญชัย   กงทองลักษณ์  

กรรมการ  
   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 
หลกัสตูรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่2 

 
ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย 

- อนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการวนิยับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน ดา้น
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

- อุปนายก สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
- กรรมการ บรษิทั ทรนีีตี ้วฒันา จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ ชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้า 
- กรรมการ และกรรมการอาํนวยการ บรษิทั

หลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จาํกดั 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 
- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั ทรนีีตี ้โพลารสิ ฟิวเจอรส์ จาํกดั 
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นางภัทธีรา   ดิลกรุ่ ง ธีระภพ  

กรรมการ  
   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรม  University of 

Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลยี  
- ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเคม ี(เกยีรตนิิยม) 

Monash University, Melbourne ประเทศ
ออสเตรเลยี 

 
หลกัสตูรนักบริหาร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่1 

 
ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี
(ประเทศไทย) จาํกดั 

- ประธานอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
- นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
- กรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย  
- ประธานอนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย  
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีี

เอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

 

 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 
- กรรมการ สมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
- กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั  
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสจ ีสนิ

เอเซยี จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทัเงนิทุน สนิเอเซยี จาํกดั 

(มหาชน) 
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ดร .ภากร  ปีตธวัชชัย  

กรรมการ  
   

 

การศึกษา 
- Doctoral of Business Administration in 

Finance and Economics, Boston University, 
USA 

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

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (อเิลก็ทรอนิกส)์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

 
หลกัสตูรนักบริหาร 

- Columbia Senior Executive Program 
Columbia University, USA 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Certification Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director  
Accreditation Program สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- เลขานุการคณะอนุกรรมาธกิารปฏริปูตลาดทุน

สภาปฏริปูแหง่ชาต ิ

- กรรมการและประธานกรรมการกาํกบัธุรกจิและ
กรรมการกลยทุธอ์งคก์ร บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่
ธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

- รองผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยทุธอ์งคก์ร
และการเงนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการกาํกบัดแูลของ กองทุนเปิดดชันี
พนัธบตัรไทย 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 
- รองผูจ้ดัการ สายงานการตลาด  

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการจดัการลงทุน 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงนิ  

บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
- อนุกรรมการและตดิตามผลการดาํเนินงานตาม

แผนพฒันาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลงั 
- กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการจดัการ

ลงทุน  
บมจ. ไทยพาณิชยนิ์วยอรค์ไลฟ์ประกนัชวีติ 

- ประธานชมรม เอซไีอ ประเทศไทย 
- กรรมการ สมาคมตราสารหน้ีไทย 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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ดร .สมจินต์   ศรไพศาล  

กรรมการ  
   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาเอก การเงนิ โครงการรว่มระหวา่ง

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และสนบัสนุนโดย CIDA 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Chaminade 
University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian 
Scholarship Program 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 
หลกัสตูรนักบริหาร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่3 

- Chartered Financial Analyst (CFA) 
- Certified Financial Planner (CFP™) 
- NYSE General securities representative 

examination (Series 7) 
- Financial Advisor License 

 
ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน ทหารไทย จาํกดั 
 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 
- นายกสมาคม สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนรวม วรรณ จาํกดั 
- ผูอ้าํนวยการอาวโุส บรษิทัหลกัทรพัย ์กมิเอง็ 

จาํกดั(มหาชน) 
- ผูอ้าํนวยการอาวโุส บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนรวม วรรณ จาํกดั 
- อาจารยป์ระจาํคณะบรหิารธุรกจิ สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ Foreign Bond Department, 

Kankaku Securities Co., Ltd. Tokyo ในเครอื 
Dai Ichi Kangyo Bank (DKB), Tokyo 
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นายสุเทพ  พีตกานนท์  

กรรมการ  
   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of 

Missouri - Kansas City ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
หลกัสตูรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Chairman 2000  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Certification Program  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่4 

 
ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- อนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- อนุกรรมการก่อสรา้งอาคารตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย  

- ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ 
พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 
- อนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย 
- ประธานกรรมการ รกัษาการประธาน

กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

- ประธานกติตมิศกัดิ ์บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ 
จาํกดั (มหาชน)  

- ประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย  
- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย  
- นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์
 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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ดร . รินใจ  ชาครพัฒน์  
กรรมการผู้จ ัดการ  

   

การศึกษา 
- Doctor of Business Administration (Major 

Finance, Minor Econometric) Cleveland 

State University, Cleveland, Ohio, USA  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาการเงนิ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาวชิา

บญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หลกัสตูรนักบริหาร 
- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที ่143 

- สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่7 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ หวัหน้ากลุม่งานพฒันาธุรกจิ

และผลติภณัฑ ์สายงานการตลาด ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 ประสบการณ์การทาํงาน 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธุรกจิหลกัทรพัย ์

บล.เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 

- ผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ ์

บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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 การประชมุคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัไดจ้ดัใหม้ขีึน้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยไดม้กีารกําหนดไวเ้ป็นการ
ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี พรอ้มทัง้กาํหนดใหม้กีารประชุมเป็นการพเิศษเพิม่ตามความจาํเป็น  

 
ทัง้น้ี ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มกีารประชุมทัง้สิน้ 9 ครัง้   

 
การเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการ บมจ.ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าฯ ประจาํปี 2557  สรปุไดด้งัน้ี 

 

ช่ือ จาํนวนครัง้ท่ีประชมุ/ 
การประชมุทัง้หมด 

กรรมการชดุปัจจบุนั  

1.   ดร.สถติย ์ ลิม่พงศพ์นัธุ์  ประธานกรรมการ 9/9 
2.  นางเกศรา มญัชุศร ี  รองประธานกรรมการ 9/9 
3. นายชาญชยั กงทองลกัษณ์  กรรมการ 9/9 
4.  นางภทัธรีา ดลิกรุง่ธรีะภพ กรรมการ 9/9 
5.  ดร.ภากร ปีตธวชัชยั  กรรมการ 9/9 
6. ดร.สมจนิต ์ ศรไพศาล   กรรมการ 8/9 
7.  นายสเุทพ   พตีกานนท ์ กรรมการ 9/9 
8. ดร.รนิใจ ชาครพพิฒัน์ 1 กรรมการผูจ้ดัการ 1/1 
กรรมการท่ีครบวาระ/ลาออกในระหว่างปี 2557 

1. นายจรมัพร           โชตกิเสถยีร 2 รองประธานกรรมการ 4/4 
2. นางชนิสา ชุตภิทัร ์3  กรรมการ 5/5 
3. นายศกัรนิทร ์ รว่มรงัษี 4   กรรมการ 5/5 

 
หมายเหตุ    
1 ดร.รนิใจ ชาครพพิฒัน์ ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการ ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 8/2557  
เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2557 

2 นายจรมัพร โชตกิเสถยีร ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2557 
3 นางชนิสา ชุตภิทัร ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2557 
4 นายศกัรนิทร ์ รว่มรงัษ ีไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2557 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2557 ค่าตอบแทนรวมทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการทีเ่ป็นบุคคลภายนอก รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 1,718,000 บาท 
(หน่ึงลา้นเจด็แสนหน่ึงหมื่นแปดพนับาทถว้น) ทัง้น้ี กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทั ตลาด
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ไม่ได้รบั
คา่ตอบแทนกรรมการ 

นอกเหนือจากทีก่ลา่วขา้งตน้ ไมม่กีรรมการของบรษิทัท่านใดมสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใด ๆ 
ทีบ่รษิทัทาํขึน้ 

 

 การถือหุ้นของกรรมการในบริษทัในเครือ 

ไมม่ ีเน่ืองจาก บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ฯ ไมม่บีรษิทัในเครอื 
 

 การเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ  

การเปลีย่นการถอืหุน้ของคณะกรรมการ ในปี 2557 มดีงัน้ี  
 

รายช่ือกรรมการ 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ 1 จาํนวนหุ้นเพ่ิม/(ลด) 

ระหว่างปี ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

1.  ดร.สถติย ์ ลิม่พงศพ์นัธุ์ - - - 
2.  นางเกศรา มญัชุศร ี 1 1  - 
3.   นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ - - - 
4.  นางภทัธรีา ดลิกรุง่ธรีะภพ - - - 
5.  ดร.ภากร ปีตธวชัชยั  1 1 - 
6.   นายสเุทพ พตีกานนท ์ - - - 
7. ดร.สมจนิต ์ ศรไพศาล - - - 
8. ดร.รนิใจ ชาครพพิฒัน์  - 1 1 

ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการผูจ้ดัการ TFEX  
มผีลตัง้แต่วนัที ่20 พ.ย.57 

 

1  บรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีน 100,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 10,000,000 หุน้  
 

 ข้อมลูการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งในระหว่างปี 2557 

รายช่ือกรรมการ 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ 2 จาํนวนหุ้นเพ่ิม/(ลด) 

ระหว่างปี ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

1.  นายจรมัพร โชตกิเสถยีร 1 1 - 
ลาออก เมือ่วนัที ่1 ม.ิย.57 

2.  นายศกัรนิทร ์ รว่มรงัษ ี 1 1  - 
ลาออก เมือ่วนัที ่1 ก.ค.57 

3.   นางชนิสา ชุตภิทัร ์ 1 1 - 
ลาออก เมือ่วนัที ่16 ก.ค. 57 

2  แสดงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการทีพ่น้จากตาํแหน่งระหวา่งรอบปีบญัชนีัน้ โดยจะแสดงจาํนวนหลกัทรพัยถ์งึวนัทีพ่น้จากการ
ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละทา่นเทา่นัน้ 
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 คณะอนุกรรมการ 

1.   คณะอนุกรรมการวินัย 
วาระการดาํรงตําแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

โดยคณะอนุกรรมการดงักล่าว มอีํานาจพจิารณาความผดิและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรอื มสี่วนเกี่ยวขอ้งใน
การฝ่าฝืนข้อกําหนดของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พิจารณาและสัง่การอื่นใดให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ดงักลา่ว รวมถงึการปฏบิตัอิื่นใดทีจ่าํเป็นต่อกระบวนการพจิารณาความผดิและลงโทษทางวนิยัและกรณีอื่นตามที่
คณะกรรมการอนุมตั ิ

 
2.  คณะกรรมการอทุธรณ์ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าว มอีํานาจพจิารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์เพื่อเสนอความเหน็เกี่ยวกับ             
คาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาสัง่การพจิารณาคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคาํสัง่ลงโทษ  พจิารณา และสัง่
การอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถงึการปฏบิตัอิื่นใดทีจ่ําเป็น
ต่อกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์ 

  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นางภทัธรีา    

นายพเิชษฐ   

ดร.ธนกฤต 

ดร.สมจนิต ์  

ดร.รนิใจ 

นางสมุาล ี

ดลิกรุง่ธรีะภพ 

สทิธอิาํนวย 

วรธนชัชากุล 

ศรไพศาล 

ชาครพพิฒัน์ 

เลศิธนะพร 

ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

เลขานุการ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นายภควตั   

นายเชาว ์

นายสรุพล   

นายนนัทศกัดิ ์ 

นายมานพ  

นายชนิกติ  

โกวทิวฒันพงศ ์

อรญัวฒัน์ 

กุลศริ ิ

พลูสขุ 

นาคทตั 

อดุลยธ์รีกจิ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

เลขานุการ 
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3.   คณะอนุกรรมการกองทนุคุ้มครองผูล้งทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 วาระการดํารงตําแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 – วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยอนุกรรมการกองทุนมี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี ยกเว้นอนุกรรมการที่เป็นกรรมการตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าและ
กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ใหม้วีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

กรรมการตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(นางภทัธรีา   ดลิกรุง่ธรีะภพ) 

ประธานอนุกรรมการ 

กรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(นายสทุธชิยั จติรวาณิช) 

อนุกรรมการ 

 

สมาชกิกองทุนทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 

(นางพรพริง้ สขุสนัตสิวุรรณ) 

อนุกรรมการ 

 

ผูแ้ทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

(นายมงคล ลลีาธรรม) 

อนุกรรมการ 

 

ผูจ้ดัการตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(ดร.รนิใจ ชาครพพิฒัน์) 

อนุกรรมการ 

 

ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์  
ระดบัผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ดแูลสายงานกาํกบับรษิทัสมาชกิ 

(นายสภุกจิ จริะประดษิฐกุล) 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
โดยคณะอนุกรรมการโดยคณะอนุกรรมการดงักล่าว มหีน้าที่กําหนดนโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิของ

กองทุน พร้อมทัง้พิจารณาและเสนอความเห็นในการจ่ายชดเชยทรัพย์สินเพื่อคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนต่อ
คณะกรรมการ สนับสนุนให้เกดิความมัน่ใจแก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสญัญาซื้อขาย
ลว่งหน้า และดาํเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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6. งบการเงิน 
 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้
และงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ  
 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ 
 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี
 

ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้ปฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระสาํคญัหรอืไม ่
 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจาํนวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูใน
งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลู
ที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสี่ยง
ดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีค่วรของ
กจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิล
ของการควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เชื่อวา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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34 

 
ความเหน็ 
 
ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

 
ณฐพร  พนัธุอุ์ดม 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
กรงุเทพมหานคร 
 
17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 



 รายงานประจาํปี 2557 
 
  

 
35 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
    

งบแสดงฐานะการเงิน 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557           

       

    
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2556 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

สินทรพัย ์
     

สินทรพัยห์มนุเวียน 
     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 
 

20,910 
 

17,240 

ลกูหน้ีและรายไดค้า้งรบั - สทุธ ิ 6, 8 
 

42,722 
 

60,134 

ดอกเบีย้คา้งรบั 
  

257 
 

440 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ 6 
 

100,000 
 

130,000 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 9 
 

13,538 
 

10,132 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 
  

177,427 
 

217,946 

      
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

     

อุปกรณ์ - สทุธ ิ 10 
 

- 
 

28 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 11 
 

27 
 

58 

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 17 
 

65,273 
 

58,954 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
  

65,300 
 

59,040 

รวมสินทรพัย ์
  

242,727 
 

276,986 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี  
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557           

    
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2556 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
     

หน้ีสินหมุนเวียน 
     

เจา้หน้ีและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 6 
 

27,438 
 

21,757 

รายไดร้บัล่วงหน้า 
  

37,985 
 

51,377 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 
  

156 
 

162 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
  

65,579 
 

73,296 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
     

เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครอง 
     

 
ผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 17 

 
13,083 

 
7,961 

รวมหน้ีสิน 
  

78,662   81,257 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
     

ทุนเรอืนหุน้ 
     

 
ทุนจดทะเบยีน 

     

 
     หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ 

     

 
        มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

  
100,000 

 
100,000 

 
ทุนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 

     

 
     หุน้สามญั 10,000,000 หุน้  

     

 
        ชาํระเตม็มลูคา่แลว้หุน้ละ 10 บาท 

  
100,000 

 
100,000 

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 17 
 

52,190 
 

50,993 

กาํไรสะสม 
     

 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฏหมาย  12 

 
10,000 

 
10,000 

 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

  
1,875 

 
34,736 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

164,065 
 

195,729 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
  

242,727 
 

276,986 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
 



 รายงานประจาํปี 2557 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
     

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557           

    
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2556 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

รายได้ 
     

รายไดค้า่ธรรมเนียมการซือ้ขาย 
  

230,703 
 

355,276 

รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชกิ 
  

34,980 
 

50,414 

รายไดค้า่บรกิารขอ้มลู 6 
 

15,857 
 

13,902 

รายไดด้อกเบีย้ 6 
 

3,094 
 

4,335 

รายไดอ้ื่น 
  

1,781 
 

2,552 

รวมรายได้ 
  

286,415 
 

426,479 

ค่าใช้จ่าย 
     

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 6, 13 
 

281,653 
 

380,906 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
  

1,718 
 

768 

รวมค่าใช้จ่าย 
  

283,371 
 

381,674 

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย   
3,044 

 
44,805 

รายการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการดาํเนินงาน 
     

รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 
     

 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ 17 

 
1,431 

 
1,086 

       
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 

  
4,475 

 
45,891 

ภาษเีงนิได ้ 14 
 

(1,169) 
 

(8,961) 

กาํไรสาํหรบัปี 
  

3,306 
 

36,930 

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น 
  

- 
 

- 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
  

3,306 
 

36,930 

กาํไรต่อหุ้น 15 
    

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 
  

0.33 
 

3.69 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี 2557 
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บริษทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
           

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 
          

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557                       

    
ทนุที่ออก 

 
เงินกองทนุคุ้มครอง 

      
    

และเรียกชาํระ 
 

ผูล้งทนุในสญัญา 
 
สาํรองตาม 

 
กาํไรสะสม 

  
    

เตม็มลูค่าแล้ว 
 

ซื้อขายล่วงหน้า 
 

กฎหมาย 
 
- ยงัไม่ได้จดัสรร 

 
รวม 

  
หมายเหต ุ

 
 พนับาท    พนับาท 

 
 พนับาท 

 
 พนับาท 

 
 พนับาท 

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
  

100,000 
 

- 
 

8,702 
 

57,690 
 

166,392 

เงนิสมทบ - กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
  

- 
 

50,000 
 

- 
 

(50,000) 
 

- 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
  

- 
 

1,086 
 

- 
 

35,844 
 

36,930 

ผลประโยชน์สว่นของสมาชกิ - กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
  

- 
 

(93) 
 

- 
 

- 
 

(93) 

สาํรองตามกฎหมาย 12 
 

- 
 

- 
 

1,298 
 

(1,298) 
 

- 

เงนิปนัผลจา่ย 16 
 

- 
 

- 
 

-  (7,500) 
 

(7,500) 

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
  

100,000 
 

50,993 
 

10,000 
 

34,736 
 

195,729 

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
  

100,000 
 

50,993 
 

10,000 
 

34,736 
 

195,729 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
  

- 
 

1,431 
 

- 
 

1,875 
 

3,306 

ผลประโยชน์สว่นของสมาชกิ - กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
  

- 
 

(234) 
 

- 
 

- 
 

(234) 

เงนิปนัผลจา่ย 16 
 

- 
 

- 
 

-  (34,736) 
 

(34,736) 

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
  

100,000 
 

52,190 
 

10,000 
 

1,875 
 

164,065 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้



 รายงานประจาํปี 2557 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
  

งบกระแสเงินสด 
   

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557           

 
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2556 

  
หมายเหต ุ

 
     พนับาท 

 
     พนับาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้
  

4,475 
 

45,891 

รายการปรบัปรงุ   
   

 
คา่เสือ่มราคา 10 

 
28 

 
33 

 
คา่ตดัจาํหน่าย 11 

 
31 

 
33 

 
รายไดด้อกเบีย้ 

  
(3,094) 

 
(4,335) 

 
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

  
- 

 
(110) 

 
รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 

     

 
   สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - สทุธ ิ 17 

 
(1,431) 

 
(1,086) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละ      
หน้ีสนิดาํเนินงาน   

9 
 

40,426 

สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง      

 
ลกูหน้ีและรายไดค้า้งรบั 

  
17,412 

 
6,619 

 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 

  
(3,406) 

 
(3,148) 

 
เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

  
(6,965) 

 
(58,498) 

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)      

 
เจา้หน้ีและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

  
5,681 

 
(17,998) 

 
รายไดร้บัล่วงหน้า 

  
(13,392) 

 
(9,214) 

 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 

  
(6) 

 
(17) 

 
เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 

     

 
    สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

  
5,122 

 
7,961 

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน   
4,455 

 
(33,869) 

หกั  จา่ยภาษเีงนิได ้
  

(1,169) 
 

(8,939) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน    
3,286 

 
(42,808) 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)     
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

   
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557           

 
พ.ศ. 2557 

 
พ.ศ. 2556 

  
หมายเหต ุ

 
     พนับาท 

 
     พนับาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      
ดอกเบีย้รบั 

  
3,277 

 
4,176 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 
  

- 
 

5,000 

เงนิสดรบัจากการชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ 6 
 

30,000 
 

50,000 

รบัผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
  

1,843 
 

537 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ   
35,120 

 
59,713 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      
จา่ยเงนิปนัผล 16 

 
(34,736) 

 
(7,500) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน   
(34,736) 

 
(7,500) 

       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ   

3,670 
 

9,405 

ยอดคงเหลอืตน้ปี   
17,240 

 
7,835 

ยอดคงเหลือปลายปี 7 
 

20,910 
 

17,240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 



 รายงานประจาํปี 2557 
 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

 
41 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อ
วนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยเป็นบรษิทัยอ่ยทีถู่กถอืหุน้ทัง้หมดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“กจิการ
ใหญ่”) 
 
บรษิทัดําเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการให้บรกิารเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและที่ปรกึษาเพื่อการซื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืตราสารทางการเงนิทุกประเภท รวมทัง้บรกิารอื่นที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกรรมการซื้อขายของสญัญาซื้อขาย
ลว่งหน้า 
 
บรษิทัจดัตัง้ขึน้และมสีถานประกอบการตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบยีน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110  
 
งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของบรษิทั เมือ่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัซึง่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ มดีงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 
งบการเงนิได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัช ี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัช ี 
พ.ศ. 2547  
 
งบการเงนิไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูคา่องคป์ระกอบของงบการเงนิ  
 
การจดัทาํงบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทาง
บญัชีที่สําคญัและการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารซึ่งจดัทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชีของ
กิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับ 
ขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัสาํคญัต่องบการเงนิ 
 
งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้
กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ี
เก่ียวข้อง 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกีย่วขอ้ง
กบับรษิทัมดีงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง งบกระแสเงนิสด 

 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 7 (ปรบัปรุง 2555) ได้มกีารอธบิายให้ชดัเจนขึ้นว่า ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดการรบัรู้
สนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิเท่านัน้ จึงสามารถจดัประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน การปรบัปรุงมาตรฐาน
ดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบต่อบรษิทั 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช ้
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึง่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัและยงัไมไ่ดนํ้ามาใชก้่อนวนัถอืปฏบิตั ิ

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 เรือ่ง การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 มวีตัถุประสงคเ์พื่อปรบัปรุง และลดความซํ้าซอ้นของคํานิยามของ
มลูค่ายุตธิรรม โดยการกําหนดคํานิยาม และแหล่งขอ้มลูในการวดัมลูค่ายุตธิรรม และการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบั
ใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทั 

 
2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 
รายการที่รวมในงบการเงนิของบรษิทัถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิหลกัที่
บรษิทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้น
การดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิของบรษิทั 
  



 รายงานประจาํปี 2557 
 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

 
43 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัทีเ่กดิรายการหรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถกูวดัมลูคา่ใหม ่รายการกาํไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจาก
การรบัหรอืจ่ายชําระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิ
ซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ไดบ้นัทกึไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน  
 
เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย 
ในทางตรงขา้มการรบัรูก้าํไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกาํไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดประกอบดว้ยเงนิสดในมอื และเงนิฝากสถาบนัการเงนิทุกประเภท (แต่ไมร่วมเงนิ
ฝากสถาบันการเงินประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด) รวมทัง้เงินลงทุนระยะสัน้อื่นที่ม ี
สภาพคล่องสงูและมวีตัถุประสงคใ์นการถอืไวเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและจ่ายชาํระภาระผูกพนัในระยะสัน้ซึง่มี
อายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า 
 

2.5 ลกูหน้ีและรายได้ค้างรบั 
 
ลูกหน้ีได้แก่ ลูกหน้ีบริษัทหลกัทรพัย์และบริษัททัว่ไป ส่วนรายได้ค้างรบั ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารทีย่งัมไิดอ้อกใบแจง้หน้ี ลกูหน้ีและรายไดค้า้งรบัแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สญูซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูหมายถงึผลต่างระหว่างราคาตามบญัชขีองลูกหน้ีเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั
จากลูกหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารชําระหน้ี และการคาดการณ์เกี่ยวกบัการ
ชําระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ ประเมนิกระแสเงนิสดไหลเขา้ในอนาคต สถานการณ์ทีอ่าจทําใหท้ราบและระบุได้
ถงึการผดินดัชาํระหน้ี และการพจิารณาแนวโน้มของตลาด ลกูหน้ีและรายไดค้า้งรบัจะถูกจาํหน่ายออกจากบญัชี
เมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสูญ และจะรบัรูไ้วใ้นกําไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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2.6 อปุกรณ์ 
 
อุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดย 
วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรพัย์แต่ละชนิด ตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของ
สนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 
เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 5 - 20 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 5 - 10 ปี 
 
ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าซากของอุปกรณ์ของบริษัท โดยผู้บริหารจะม ี
การทบทวนมูลค่าซากและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์และแก้ไขตามความเหมาะสม ณ วนัสิน้งวด หาก
มลูค่าซากและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยม์คีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีาร
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้
 
ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ราคาตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดวา่จะ
ไดร้บัคนืทนัท ี
 
การซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา จะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในระหวา่งงวดบญัชทีีเ่กดิรายการนัน้  ตน้ทุนของ
การปรบัปรุงใหด้ขีึน้ที่สาํคญัจะบนัทกึรวมไวใ้นราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย ์หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
การปรบัปรุงนัน้จะทาํใหบ้รษิทัไดป้ระโยชน์กลบัคนืมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไมม่กีารปรบัปรุงสนิทรพัยท์ี่
ไดม้า การปรบัปรงุหลกัจะตดัคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ทีเ่หลอือยูข่องสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบักบั
ราคาตามบญัช ีและจะรวมไวอ้ยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

2.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีบ่รษิทัซื้อมาและมอีายุการใชง้านจาํกดั ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์แสดงในราคาทุนหกั
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถูกตัดจําหน่ายและบันทึกใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจินบัจากวนัที่
อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน ระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี 
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2.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการพฒันาและบาํรงุรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เมื่อเกดิขึน้ ตน้ทุนโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรซ์ึง่สามารถระบุไดแ้ละเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทั และคาดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตมากกวา่หน่ึงปี จะบนัทกึ
เป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  
 
ต้นทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัเตรยีมสนิทรพัย์ให้พร้อมที่จะใช้
ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ่งทําให้เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
เกนิกวา่ขดีความสามารถเดมิจะบนัทกึเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของบรษิทั โดยผูบ้รหิารจะมกีารทบทวน
ค่าตัดจําหน่ายเมื่ออายุการใช้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน  หรือ 
มกีารตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้
 

2.8 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
สินทรัพย์ที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคา 
ตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อราคาตามบญัช ี
ของสนิทรพัยส์งูกวา่มลูค่าสุทธทิีค่าดวา่จะไดร้บัคนื ซึ่งหมายถงึจาํนวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุน
ในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อ
วัต ถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า  สินทรัพย์ที่ ไม่ ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจาก 
ค่าความนิยมซึ่งรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปได้ที่จะกลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

2.9 เจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 
เจา้หน้ีและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยแสดงในราคาทุน 
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2.10 ประมาณการหน้ีสิน 
 
การประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูก้ต่็อเมื่อบรษิทัมภีาระหน้ีสนิตามกฎหมายที่เกดิขึน้ในปจัจุบนัหรอืที่ก่อตวัขึน้อนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะตอ้งถกูจ่ายไป
เพื่อชําระภาระหน้ีสนิดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสนิไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื ถา้ผลกระทบดงักล่าว
มจีํานวนที่เป็นสาระสาํคญั ประมาณการหน้ีสนิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคดิลดในตลาดปจัจุบนัก่อนภาษีเงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นจํานวนที่อาจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจุบนั ซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอหน้ีสนิ เมื่อไดจ้่ายชําระประมาณการหน้ีสนิไปแลว้ หากแน่ใจวา่จะไดร้บัคนือย่าง
แน่นอนใหบ้นัทกึรายจา่ยทีจ่ะไดร้บัคนืเป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก 
 
ประมาณการหน้ีสนิรบัรู้ในรอบระยะเวลาบญัชทีี่บรษิทัตกลงที่จะจ่ายชําระตามกฎหมายหรอืจากการอนุมาน 
อยา่งไรกต็าม ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีม่อียูอ่ยา่งต่อเน่ือง ไมถ่อืเป็นประมาณการหน้ีสนิ 
 

2.11 รายได้ 
 
รายไดท้ีร่บัรูไ้มร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 
 
รายไดค้า่ธรรมเนียมการซือ้ขายและรายไดค้า่บรกิารขอ้มลูรบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ 
 
คา่ธรรมเนียมสมาชกิประกอบดว้ย คา่เขา้เป็นสมาชกิและคา่ธรรมเนียมรายปี โดยค่าเขา้เป็นสมาชกิจะทยอยรบัรู้
รายได้โดยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัที่เริม่ให้บรกิาร ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีรบัรูร้ายได้เมื่อได้
ใหบ้รกิารแลว้ 
 
รายได้ดอกเบี้ยรบัรู้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยคํานึงถึงอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวนั 
ครบอายแุละคาํนึงถงึจาํนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูเ้มือ่มสีทิธใินการรบัเงนิ 
 

2.12 ค่าใช้จ่าย 
 
คา่ใชจ้า่ยบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีทีค่า่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกดิขึน้ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.13 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการของบรษิัท (โดยไม่รวมเงนิเดือน 
โบนสั และผลประโยชน์เกีย่วขอ้งทีจ่า่ยใหก้บัผูบ้รหิาร) 
 

2.14 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปนัผลทีจ่่ายบนัทกึในงบการเงนิของบรษิทัในรอบปีบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิ
ปนัผล 
 

2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 
ภาษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนที่รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วน
ของผู้ถือหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ต้องรบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้น
ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที่คาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลา ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษเีป็นงวด ๆ โดยคํานึงถงึสถานการณ์ทีส่ามารถนํากฎหมายภาษอีากรไปปฏบิตัซิึง่ขึน้อยูก่บัการตคีวาม และ
จะตัง้ประมาณการคา่ใชจ้า่ยภาษอีากร หากคาดวา่จะตอ้งจา่ยชาํระเจา้หน้าทีภ่าษอีากร 
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จํานวนตามวธิหีน้ีสนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีาํนวณจากอตัราภาษ ี(และกฎหมาย
ภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอื ทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และ
คาดวา่อตัราภาษดีงักลา่วจะนําไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษี
เงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชาํระ 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัจะมกีําไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะนํา
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการ 
มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนั 
และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีและหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีเกี่ยวข้องกบัภาษีเงนิได้ที่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภาษี
ต่างกนัซึง่ตัง้ใจจะจา่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 

ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 

กจิกรรมของบรษิทัย่อมมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึง่ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น ความเสีย่งดา้นมลูคา่ยตุธิรรมอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ และดา้นกระแสเงนิสด อนัเกดิจาก
การเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง และความเสีย่งจากการลงทุน
และการฝากเงนิ แผนการจดัการความเสีย่งของบรษิทั เน้นการลงทุนตามนโยบายและสดัสว่นการบรหิารเงนิลงทุน ซึ่ง
ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบรษิัท โดยมคีณะทํางานบรหิารเงนิลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกบั
นโยบายและสดัสว่นทีก่ําหนดอยา่งเครง่ครดั ทัง้น้ี นโยบายการลงทุนคาํนึงถงึความมัน่คงในการดาํรงเงนิตน้ โดยไดร้บั
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม นอกจากน้ี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใิหโ้อนเงนิลงทุนสว่นทีเ่หลอืจากการ
ดาํเนินงานใหก้จิการใหญ่กูย้มืทัง้จาํนวน ทัง้น้ี อตัราดอกเบีย้ทีก่ําหนดจะเป็นอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามอตัราดอกเบีย้ของ
ตลาด โดยอา้งองิกบัอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีทีม่รีะยะเวลา 1 ปี 

 

3.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

บรษิทัไม่มคีวามเสีย่งอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เน่ืองจากบรษิทัมสีนิทรพัย์
และหน้ีสนิสว่นใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท บรษิทัไมไ่ดใ้ชส้ญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

3.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยเกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ 
ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทั ทัง้น้ี ในการกําหนดอตัราดอกเบีย้มกีารพจิารณาอตัราดอกเบีย้ใน
ทอ้งตลาดขณะนัน้ บรษิทัไมไ่ดใ้ชอ้นุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ เพื่อบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อของบรษิทัมกีารกระจุกตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากบรษิทัพจิารณาอนุมตักิารให้
สนิเชื่อแก่บรษิัทภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่
กจิการใหญ่ซึง่เป็นกจิการทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยูใ่นระดบัดแีละมคีวามน่าเชื่อถอืสงู  
 

3.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

บรษิทัไม่มคีวามเสีย่งอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากสภาพคล่อง เน่ืองจากบรษิทัมกีารดาํรงเงนิสดอยา่งเพยีงพอต่อ
การดําเนินงาน บรษิทัมวีตัถุประสงค์ในการดํารงความยดืหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใชแ้หล่งเงนิทุนภายใน
บรษิทั 
 

3.5 ความเส่ียงจากการลงทนุและการฝากเงิน 
 

บรษิทัมคีวามเสีย่งต่อราคาตลาด (Market risks) ในฐานะทีเ่ป็นผูล้งทุนในตราสารทางการเงนิ และความเสีย่ง
จากฐานะการเงนิของผูท้ีอ่อกตราสารทีล่งทุน อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 บรษิทัไดม้กีารโอนเงนิลงทุนสว่น
ทีเ่หลอืจากการดาํเนินงานใหก้จิการใหญ่กูย้มืทัง้จาํนวนตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 
 

4 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 
 

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจได้มกีารประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดตีและปจัจยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์
ขณะนัน้ 
 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทนุ 
 

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนนัน้ เพื่อดํารงไวซ้ึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบรษิทั 
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน 
ทีเ่หมาะสม เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

ในการดาํรงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ตามผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทั 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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6 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กจิการและบุคคลที่ควบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคุมโดยบรษิทัหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกบับรษิทัทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยทอดเดยีวหรอืหลายทอด กจิการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั 
กิจการย่อยและกิจการย่อยลําดบัถดัไป กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสยีในสทิธิออกเสยีงของบรษิัท 
ซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้กรรมการและพนกังานของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิใน
ครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหลา่นัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ จะคํานึงถึงรายละเอียดของ
ความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
ความสมัพนัธ์ที่บรษิทัมกีบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมกีารควบคุม หรอืควบคุมร่วมกนัในบรษิทั หรอืเป็น
กจิการทีบ่รษิทัควบคุม หรอืควบคุมรว่มกนั หรอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีม่รีายการบญัชกีบับรษิทัมดีงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศท่ี
จดัตัง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

   

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไทย เป็นกจิการใหญ่ ถอืหุน้ของบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 100 และ 
     กรรมการของบรษิทัทัง้หมดเป็นผูแ้ทนของกจิการใหญ่ 
บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั ไทย เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกจิการ 
     ใหญ่ 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  
  

รายไดค้า่บรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 
รายไดด้อกเบีย้ อา้งองิอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีทีม่รีะยะเวลา 1 ปี 
คา่ธรรมเนียมและบรกิารจา่ย ตน้ทุนบวกกาํไรสว่นเพิม่ 

  



 รายงานประจาํปี 2557 
 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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6 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สรปุไดด้งัน้ี 
 
6.1 รายได้ค่าบริการ 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

รายไดค้า่บรกิารขอ้มลู กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 684 - 

 
6.2 รายได้ดอกเบีย้ 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

รายไดด้อกเบีย้ กจิการใหญ่ 2,527 3,495 

 

6.3 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

คา่ธรรมเนียมและ    

   บรกิารจา่ย กจิการใหญ่ 273,812 375,508 

 
6.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการใหญ่ 

 อตัราดอกเบีย้   

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี พนับาท พนับาท 
    

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่    

   กจิการใหญ่ 2.25 - 2.70 2.50 - 2.70 100,000 130,000 

 
กิจการใหญ่มีนโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยกิจการใหญ่เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทัง้น้ีกจิการใหญ่จะกูย้มืจากบรษิทัย่อยในรูปของตัว๋สญัญาใช้
เงนิซึ่งมีกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี และมีอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงกบัอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีที่มี
ระยะเวลา 1 ปี (อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วอาจมกีารทบทวนใหมต่ามความเหมาะสม) 

 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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6 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
6.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการใหญ่ (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2556 มดีงัน้ี 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 130,000 180,000 

จา่ยคนืเงนิกูย้มื (30,000) (50,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 100,000 130,000 

 
6.5 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการใช้บริการ 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

รายไดค้า้งรบั กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 684 - 
    

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย กจิการใหญ่ 27,190 21,545 

 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิสดในมอื - 3 

เงนิฝากประเภทออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั 20,910 17,237 

 20,910 17,240 

 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เงนิฝากประเภทออมทรพัย ์มอีตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 0.50 - 1.65 ต่อปี 
(พ.ศ. 2556 : ระหวา่งรอ้ยละ 0.50 - 2.15 ต่อปี) 
  



 รายงานประจาํปี 2557 
 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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8 ลกูหน้ีและรายได้ค้างรบั - สทุธิ 
 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ลกูหน้ี 1,500 659 

รายไดค้า้งรบั 41,222 59,475 

 42,722 60,134 

 
การวเิคราะหอ์ายขุองลกูหน้ีมดีงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

กิจการอ่ืน ๆ   
ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 1,417 211 
เกนิกาํหนดชาํระ   
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 83 447 

    3 - 6 เดอืน - 1 

 1,500 659 

 
โดยทัว่ไประยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของบรษิทัมรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 วนัถงึ 15 วนั 
 

9 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย 11,632 7,424 
ภาษมีลูคา่เพิม่คา้งรบั 1,570 2,300 

อื่น ๆ 336 408 

 13,538 10,132 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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10 อปุกรณ์ - สทุธิ 
 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ 

 และอปุกรณ์ 

 พนับาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  
ราคาทุน 629 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (568) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 61 

  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 61 

คา่เสือ่มราคา (33) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 28 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
ราคาทุน 629 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (601) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 28 

  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 28 

คา่เสือ่มราคา (28) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ - 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
ราคาทุน 629 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (629) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ - 

 
  



 รายงานประจาํปี 2557 
 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 
 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร ์

 พนับาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  
ราคาทุน 352 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (261) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 91 

  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 91 

คา่ตดัจาํหน่าย (33) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 58 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
ราคาทุน 352 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (294) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 58 

  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 58 

คา่ตดัจาํหน่าย (31) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 27 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
ราคาทุน 352 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (325) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 27 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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12 สาํรองตามกฎหมาย 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 10,000 8,702 

จดัสรรระหวา่งปี - 1,298 

ยอดคงเหลอืปลายปี 10,000 10,000 
 

ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรอง
ตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สาํรองดงักล่าว
มจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เงนิสาํรองน้ีจะนําไปจา่ยเป็นเงนิปนัผลไมไ่ด ้
 

13 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

คา่บรหิารจดัการ 273,812 375,508 
คา่ธรรมเนียมสาํนกังาน ก.ล.ต. 2,000 2,000 
คา่ทีป่รกึษา 1,411 1,677 
คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 566 381 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 10, 11) 59 66 

อื่น ๆ 3,805 1,274 

 281,653 380,906 
 

14 ภาษีเงินได้ 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนั   

ภาษเีงนิไดปี้ปจัจุบนั 1,169 8,939 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปจัจุบนั 1,169 8,939 
   

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว  - 22 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - 22 
   

รวมคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 1,169 8,961 

 
 
 



 รายงานประจาํปี 2557 
 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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14 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงนิได้สําหรบักําไรก่อนหกัภาษีเงนิได้ของบรษิัทมจีํานวนเงนิแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎีของกําไรทางบญัช ี
คณูกบัอตัราภาษขีองประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 3,044 44,805 
   

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2556 : รอ้ยละ 20)  609 8,961 

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 560 - 
   

ภาษเีงนิไดปี้ปจัจุบนั 1,169 8,961 

 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัเป็นรอ้ยละ 38.39 (พ.ศ. 2556 : รอ้ยละ 20)  
 

15 กาํไรต่อหุ้น 
 
กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญั ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกจาํหน่ายในระหวา่งปี 
 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
    

กาํไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท)  3,306 36,930 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัที ่    
 ออกจาํหน่ายในระหวา่งปี (พนัหุน้)  10,000 10,000 
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้)  0.33 3.69 
 
บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเทา่ปรบัลด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 

 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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16 เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจําปีของผู้ถอืหุ้น เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตักิารจดัสรรกําไรสําหรบัปี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นเงนิปนัผลในอตัราหุ้นละ 3.4736 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 10 ล้านหุ้น  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 34.74 ลา้นบาท เงนิปนัผลดงักลา่วไดจ้า่ยไปแลว้ในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 
 
ในการประชุมสามญัประจําปีของผู้ถอืหุ้น เมื่อวนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตักิารจดัสรรกําไรสําหรบัปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นเงนิปนัผลในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 10 ล้านหุ้น  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 7.5 ลา้นบาท เงนิปนัผลดงักลา่วไดจ้า่ยไปแลว้ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 
 

17 เงินกองทนุคุ้มครองผูล้งทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 
ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบรษิทั ได้อนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives 
Investor Protection Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมเีงนิทุนประเดมิจากบรษิทัจาํนวน 50 ลา้นบาท 
 
กองทุนไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหค้วามคุม้ครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิทักําหนด ทัง้น้ี ผูล้งทุนที่จะไดร้บัความคุม้ครองต้องเป็นลูกคา้ของสมาชกิกองทุน โดย
เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย ซึ่งมใิช่ผูล้งทุนสถาบนัตามพระราชบญัญตัสิญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มบีรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชกิของตลาดสญัญาซื้อ
ขายลว่งหน้าเขา้เป็นสมาชกิกองทุนจาํนวน 42 ราย (พ.ศ. 2556 : 41 ราย)  
 
ทรพัยส์นิของกองทุนประกอบดว้ย เงนิทุนประเดมิของบรษิทั เงนิคา่เขา้เป็นสมาชกิและเงนิสมทบทีเ่รยีกเกบ็จากสมาชกิ
กองทุน ดอกผลหรอืผลประโยชน์ที่ไดจ้ากเงนิและทรพัยส์นิของกองทุน ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายเพื่อการดําเนินงานของ
กองทุน ทัง้น้ี ในช่วงเริม่จดัตัง้กองทุนจะมทีรพัยส์นิจํานวนไม่น้อยกว่า 100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงนิทุนประเดมิจาก
บรษิทัจํานวน 50 ลา้นบาท และเงนิค่าแรกเขา้และเงนิสมทบจากสมาชกิกองทุนในสว่นทีเ่หลอืจนกวา่จะครบ 100 ลา้น
บาท โดยบรษิทัอาจเรยีกเกบ็เพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็จาํเป็นและสมควร 

 
   



 รายงานประจาํปี 2557 
 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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17 เงินกองทนุคุ้มครองผูล้งทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
 
งบแสดงฐานะการเงนิของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ  
พ.ศ. 2556 รวมเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิของบรษิทั แยกแสดงไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

สินทรพัย ์   
   

สินทรพัยห์มนุเวียน   
เงนิฝากและเงนิลงทุนชัว่คราว 64,008 57,622 
เงนิสมทบรอเรยีกเกบ็จากสมาชกิ 545 354 

ดอกเบีย้คา้งรบั 720 978 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 65,273 58,954 

   
หน้ีสินและเงินกองทนุ   
หน้ีสินหมุนเวียน   

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 336 267 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 336 267 
   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
เงนิสมทบจากสมาชกิ 12,421 7,601 

ผลประโยชน์สว่นของสมาชกิ 326 93 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 12,747 7,694 

รวมหน้ีสิน 13,083 7,961 

 
เงินกองทนุ    
ทุนประเดมิ 50,000 50,000 

ผลประโยชน์สว่นของบรษิทั 2,190 993 

รวมเงินกองทุน 52,190 50,993 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 65,273 58,954 
 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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17 เงินกองทนุคุ้มครองผูล้งทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
 
งบรายได้และค่าใช้จ่ายของเงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 แยกแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ส่วนของตลาด  
  สญัญาซ้ือขาย  
 ส่วนของสมาชิก ล่วงหน้า รวม 

พนับาท พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557    
   

รายได้    

รายไดด้อกเบีย้ 318 1,633 1,951 

รวมรายได้ 318 1,633 1,951 
   

ค่าใช้จ่าย    

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 26 137 163 

รวมค่าใช้จ่าย 26 137 163 
   

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 292 1,496 1,788 

ภาษเีงนิได ้ (58) (299) (357) 

   
รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสาํหรบัปี 234 1,197 1,431 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อื่น - - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 234 1,197 1,431 

  



 รายงานประจาํปี 2557 
 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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17 เงินกองทนุคุ้มครองผูล้งทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ)  
 

งบรายได้และค่าใช้จ่ายของเงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 แยกแสดงไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

  ส่วนของตลาด  
  สญัญาซ้ือขาย  
 ส่วนของสมาชิก ล่วงหน้า รวม 

พนับาท พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556    
   

รายได้    

รายไดด้อกเบีย้ 126 1,392 1,518 

รวมรายได้ 126 1,392 1,518 

   
ค่าใช้จ่าย    

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 10 151 161 

รวมค่าใช้จ่าย 10 151 161 

   
รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 116 1,241 1,357 

ภาษเีงนิได ้ (23) (248) (271) 

   
รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสาํหรบัปี 93 993 1,086 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อื่น - - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 93 993 1,086 
 

18 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

วนัที ่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 บรษิทัถูกฟ้องเป็นจาํเลยรว่มกบับุคคลและนิตบุิคคลอื่นในคดลีะเมดิทีเ่กีย่วเน่ืองจาก 
การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูแ้นะนําการลงทุนของบรษิทัสมาชกิจนเป็นเหตุใหโ้จทก์ไดร้บัความเสยีหาย โดยถูกเรยีกรอ้งให้
รว่มกนัชดเชยค่าเสยีหายเป็นจาํนวนเงนิรวม 0.96 ลา้นบาท โดยวนัที ่ 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 ศาลชัน้ตน้ได้
พพิากษายกฟ้องคดน้ีี และวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 โจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์คาํพพิากษาของศาลชัน้ตน้  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บรษิทัอยูร่ะหวา่งการยืน่คาํแกอุ้ทธรณ์โจทก ์เน่ืองจากผลของคดยีงัมคีวามไมแ่น่นอน 
บรษิทัจงึไมไ่ดบ้นัทกึคา่เสยีหายดงักลา่ว ในงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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7. รายช่ือและท่ีอยู่บริษทัสมาชิกตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558) 

 
สมาชกิทั่วไป 
AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน)  

63 อาคารแอทธนีิ ทาวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 
10330 โทรศพัท ์0-2659-3456   โทรสาร 0-2207-0505 
http://www.aecs.com  

 
AFC บรษิทั ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จาํกดั  

323 อาคารยไูนเตด็ เซน็เตอร ์ชัน้ 14เอ หอ้ง 14เอ03 
ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 
10500  
โทรศพัท ์0-2633-5299   โทรสาร 0-2633-5255 
http://www.ausirisgroup.com 

 
AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน)  

2/4 อาคารนายเลศิทาวเวอร ์ชัน้ 2, 8 ถนนวทิยุ  
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330     
โทรศพัท ์0-2684-8888    โทรสาร 0-2256-0284 
http://www.aira.co.th 

 
APPLE บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน)  

191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 11,12 ถนนสลีม  
แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท ์0-2829-6999   โทรสาร 0-2829-6500 
http://www.applewealthsecurities.com/ 

 
ASP บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

(มหาชน)  
175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120   
โทรศพัท ์0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111 
โทรสาร 0-2285-1901     
 http://www.asiaplus.co.th 

 
AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั  

540 ชัน้ 7 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์ถนนเพลนิจติ  
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330   
โทรศพัท ์02-680-5000   โทรสาร 02-680-5111 
http://www.asiawealth.co.th  

 
BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  

191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 10,12,19,23,29-32   
ถนนสลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500    
โทรศพัท ์0-2231-3777, 0-2618-1000    
โทรสาร 0-2231-3951  
http://www.bualuang.co.th 

 

CGF บรษิทั คลาสสกิ โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั  
319 อาคารจตุัรสัจามจรุ ีชัน้ที ่12 หอ้งเลขที ่11-12  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์0-2618-0808   
โทรสาร 0-2618-0800 
http://www.classicgoldfutures.co.th 

 
CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

132 อาคารสนิธร 1 ชัน้ 2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2205-7000   โทรสาร 0-2205-7171 
http://www.cgsec.co.th 

 
CIMBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 2-3 และ 
อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2841-9000   โทรสาร 0-2841-9090 
http://www.cimbsecurities.co.th 

 
CLSAT บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

87 อาคารเอม็ ไทย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนวทิยุ ลุมพนีิ 
ปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2257-4600   โทรสาร 0-2253-0534 
http://www.clsa.com 

 
CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

25 อาคารกรงุเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2638-5000, 0-2287-6000  
โทรสาร 0-2287-6001  
http://www.cnsrealtime.com 

 
CS บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขที ่990 อาคารอบัดุลราฮมิ เพลส ชัน้ 27  
หอ้งเลขที ่2701 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2614-6000   โทรสาร 0-2614-6362 
http://www.credit-suisse.com 

 
DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 9,14-15 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2657-7000   โทรสาร 0-2657-7777 
http://www.dbsvitrade.com 



 รายงานประจาํปี 2557 
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FSL บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จาํกดั  
48/45 ชัน้ 20 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ  
สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2697-3800    โทรสาร 0-2638-0301 
http://www.fnsyrus.com 

 
FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน)  

999/9 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์
ชัน้ 17, 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2658-9500   โทรสาร 0-2658-9149 
http://www.fnsyrus.com 

 
GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั  

87/2 อาคาร ซ ีอาร ์ซ ีออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ 12 ยนิูตที ่1-
4 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2672-5999   โทรสาร 0-2672-5888 
http://www.globlex.co.th 

 
GTWM บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จาํกดั 

889 อาคารไทยซซี ีทาวเวอร ์หอ้งเลขที ่209 ชัน้ 20  
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 
10120 โทรศพัท ์0-2673-9911   โทรสาร 0-2673-9815 
http://www.gtwm.co.th 

 
HGF บรษิทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั  

255-257 อาคารฮัว่เซ่งเฮง 2 ถนนเยาวราช  
แขวงสมัพนัธวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพฯ 10100 
โทรศพัท ์0-2223-2288   โทรสาร 0-2223-1333 
http://www.hshfutures.com 

 
IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

540 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลนิจติ 
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2658-5800   โทรสาร 0-2658-5779 
http://www.ivglobal.co.th 

 
JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั  

20 อาคารบุปผจติ ชัน้ 2-3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม 
เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2684-2600   โทรสาร 0-2684-2610 
http://www.jpmorgan.com 

KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
173 อาคารเอเซยี เซน็เตอร ์ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์02- 658-8888   โทรสาร 02-658-8000 
http://www.kgieworld.co.th 

 
 
 
 

KKTRD บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกดั  
500 อาคารอมัรนิทรท์าวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนเพลนิจติ  
แขวงลุมพนีิ ปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2680-2222   โทรสาร 0-2680-2233 
www.kktrade.co.th 

 
KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 19 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2696-0000   โทรสาร 0-2696-0099 
http://www.kasikornsecurities.com 

 
KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุศร ีจาํกดั (มหาชน)  

898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3  
ถนน เพลนิจติ แขวงลุมพนีิ  
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2659-7000   โทรสาร 0-2658-5699 
http://www.krungsrisecurities.com 

 
KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

87/2 อาคารซอีารซ์ทีาวเวอร ์ชัน้ 18, 39 ออลซซีัน่ส์
เพลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 
10330 โทรศพัท ์0-2648-1111   โทรสาร 0-2648-1000 
http://www.ktbst.co.th 

 
KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 

287 อาคารลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 16 แขวงสลีม  
เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2695-5000    โทรสาร 0-2631-1709 
http://www.ktzmico.com 

 
LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

11 อาคารควิเฮา้ส ์สาธร ชัน้ M  
ถนน สาธรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 
10120  
โทรศพัท ์02-352-5100   โทรสาร 0-2286-2681 
www.lhsec.co.th 

 
MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน)  
999/9 อาคารดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ 
ชัน้ 20-21, 24 ถนนพระรามที ่1 แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2658-6300   โทรสาร 0-2658-6301 
http://www.maybank-ke.co.th 

 
 
 
 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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MPSEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 
ชัน้ 2 ชาญอสิสระทาวเวอร ์1 942/81 ถนนพระราม 4 
แขวงสรุยิะวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2660-6688   โทรสาร 0-2660-6689 
http://www.merchant.co.th 

 
MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จาํกดั 

121/19 ดโิอลดส์ยามพลาซ่า ชัน้ 1 ถนนพาหุรดั  
แขวงวงับรูพาภริมย ์เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศพัท ์0-2222-0099, 0-2222-5959  
โทรสาร 0-2222-5500  
http://www.mtsgoldfutures.com 

 
PHATR บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)  

252/6 อาคารสาํนกังานเมอืงไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรงุเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์0-2693-2000   โทรสาร 02-693-2631 
http://www.phatrasecurities.com 

 
PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 15 ถนนสลีม เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2268-0999   โทรสาร 0-2635-1615 
http://www.phillip.co.th 

 
RHBOS บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  
เลขที ่98 อาคารสาทร สแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 10 
ถนนสาธรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2862-9999   โทรสาร 0-2108-0999 
http://www.osk188.co.th 

 
SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จาํกดั 

19 อาคาร 3 ชัน้ 20-21,  
101 อาคาร RCP ชัน้ G ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซ่า  
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 
10900  
โทรศพัท ์0-2949-1000   โทรสาร 0-2949-1001 
http://www.scbs.com 

 
TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั  

48/8 ทสิโกท้าวเวอร ์ชัน้4 ถนนสาทรเหนือ บางรกั 
กรงุเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2633-6999   โทรสาร 0-2633-6900 
http://www.tiscosec.com 

 
 
 
 

TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จาํกดั  
179 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 25-26,29  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 
10120  
โทรศพัท ์0-2801-9100   โทรสาร 0-2286-9050 
http://www.trinitythai.com 

 
TNS บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน)  

444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร ์ชัน้ 14 ,18 และ ชัน้ 19 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2217-9595   โทรสาร 0-2217-9642 
http://www.TNSitrade.com 

 
UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั  

93/1 อาคารดทีแฮลม์ ทาวเวอร ์เอ ชัน้ 2 ถนนวทิยุ  
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2651-5700   โทรสาร 0-2651-5730 
http://www.ubs.com 

 
UOBFT บรษิทั ยโูอบ ีบุลเลยีน แอนด ์ฟิวเชอร ์(ไทย) จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ธนาคารยโูอบ ีชัน้ 7, 191 ถนนสาทรใต ้
กรงุเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2213-2611   โทรสาร 0-2213-2614 
http://www.uob.co.th/uobft 

 
UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน)  
130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชัน้3 และทาวเวอร ์3 
ชัน้ 15 และ19 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั 
กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2659-8000   โทรสาร 0-2263-2306 
http://www.uobkayhian.co.th 

 
YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 

653/14 ซอยสวนพล ู1 ถนนสวนพล ูแขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์02-687-9999  
โทรสาร 0-2677-5512  
http://www.ylgfutures.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเ 


