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  ข้อมูลองค์กร 
 

 บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2547 เพ่ือเป็นศนูย์กลาง
การซือ้ขายอนุพนัธ์เก่ียวกับตราสารทุน  ตราสารหนี ้และ
สินค้าโภคภัณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546  โดยได้รับอนุญาตการเป็นศูนย์ซือ้
ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2548  
 

 โดยอนุพันธ์ท่ีสามารถจัดให้มีการซือ้ขายได้ตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 
2546 คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) และ ออปชัน่ (Options) ของ
สนิทรัพย์อ้างอิงประเภทตา่ง ๆ ได้แก่ 

 อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ 
และหลกัทรัพย์ 

 อ้างอิงกบัตราสารหนี ้ ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล อตัรา
ดอกเบีย้ 

 อ้างอิงกบัราคาของสนิค้าโภคภณัฑ์  ได้แก่ ทองคํา  โลหะ
เงิน  นํา้มันดิบ แพลทินัม ทองแดง  สังกะสี  เหล็ก  
อะลูมิเนียม  ดีบุก  ถ่านหิน  ก๊าซธรรมชาติ  ไฟฟ้า 
พลาสติก  ค่าระวาง  คาร์บอนเครดิต และดชันีสินค้าโภค
ภณัฑ์ 

 อ้างอิ งกับอัตราแลกเปล่ียน  หรือ อ่ืน  ๆ  ตามท่ี 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดโดยความ
เหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี  

  

 บมจ .  ตลาดอนุพันธ์ฯ  ได้เปิดดําเนินการตัง้แต่
วันที่  28 เมษายน  2549 โดยได้จัดให้มีการซือ้ขาย
สิน ค้ าทั ง้ ส ัญญา ซื อ้ ข ายล ่ว งห น้ า ฟิ ว เ จอ ร์ ส และ
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าออปชั่น รวมทัง้บริการต่างๆ

เป็นลําดับในแตล่ะปีของการดําเนินการ โดยในปัจจบุนัมี
อนพุนัธ์ ทัง้สิน้  ดงันี ้
 ฟิวเจอร์สของดชันี SET50 (28 เมษายน 2549) 
 ออปชัน่ของดชันี SET50 (29 ตลุาคม 2550)  
 ฟิวเจอร์สของหุ้ นรายตัว (24 พฤศจิกายน 2551                                 

22 มิถนุายน 2552  และ 21 มีนาคม 2554) 
 ฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงกบัทองคําขนาด 50 บาททองคํา 

(2 กมุภาพนัธ์ 2552)  
 ฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงกบัทองคําขนาด 10 บาททองคํา  

(2 สงิหาคม 2553)    
 ฟิวเจอร์สของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (18 ตลุาคม 

2553)  
 ฟิวเจอร์สของอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ 3M BIBOR 

Futures และ 6M THBFIX Futures (29 พฤศจิกายน 
2553)  

 ฟิวเจอร์สของโลหะเงิน (20 มิถนุายน 2554)  
 ฟิวเจอร์สของนํา้มนัดิบ (17 ตลุาคม 2554)  

 

นอกจากนี  ้ในปี 2554 ตลาดอนุพันธ์ยังได้ขยาย
ระยะเวลาการซือ้ขายในช่วงกลางคืนเพิ่มเติมสําหรับ 
ฟิวเจอร์สท่ีมีสินค้าอ้างอิงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีมีการซือ้
ขายทัว่ไปในตลาดโลก  
 

ทุนจดทะเบียนและโครงสร้างการถือหุ้น 
 

 บมจ. ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียน 
100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 10,000,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 99.99  ของทุนจด
ทะเบียน 

 
ผู้สอบบัญชี 
 ณฐพร  พันธุ์ อุดม 
 ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
 กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2222  โทรสาร 0-2654-5213
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  สรุปพฒันาการที่สาํคัญของตลาดอนุพนัธ์  
 

17 พฤษภาคม 2547 จดัตัง้ บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
11 กมุภาพนัธ์ 2548 ได้รับใบอนญุาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบการเป็นศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า 
28 เมษายน 2549    เปิดดําเนินการ โดยเร่ิมซือ้ขาย SET50 Index Futures เป็นสนิค้าแรก และมีจํานวนสมาชิก

เร่ิมต้น 19 ราย 
28 สงิหาคม 2549    เร่ิมให้ซือ้ขายผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต  
18 กนัยายน 2549    แตง่ตัง้ผู้ดแูลสภาพคลอ่งสําหรับ SET50 Index Futures เป็นครัง้แรก 

9 เมษายน 2550    ลงนามบนัทกึความร่วมมือกบั Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)  
3 กนัยายน 2550    เร่ิมให้ซือ้ขายผา่นช่องทาง Direct Market  Access (DMA)  
29 ตลุาคม 2550    เปิดซือ้ขาย SET50 Index Options พร้อมแตง่ตัง้ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง SET50 Index Options 

เป็นครัง้แรก 
16 พฤษภาคม 2551    ลงนามในบนัทกึความเข้าใจร่วมกบั Chicago Board Options Exchange (CBOE)  

5 กนัยายน 2551    ลงนามในบนัทกึความเข้าใจร่วมกบั The Options Industry Council (OIC)  
24 พฤศจิกายน 2551    เปิดซือ้ขาย Stock Futures - ชดุแรกมีหุ้นอ้างอิง 3 ตวั 
26 พฤศจิกายน 2551 ได้รับ no-action letter  จาก US Commodity Futures Trading Commission (CFTC)  

ทําให้ผู้ลงทนุในสหรัฐอเมริกาสามารถซือ้ขาย SET50 Index Futures ได้ 
2 กมุภาพนัธ์ 2552    เปิดซือ้ขาย 50 Baht Gold Futures  

2 มีนาคม 2552 รับสมาชิกประเภท Gold Related Agent เป็นครัง้แรก จํานวน 4 ราย 
พร้อมแตง่ตัง้ผู้ดแูลสภาพคลอ่งสําหรับ Gold Futures เป็นครัง้แรก 

22 พฤษภาคม 2552    ได้รับอนมุติัจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ให้ผู้ดแูลสภาพคลอ่งสําหรับ Gold Futures 
สามารถซือ้ขายอนพุนัธ์ท่ีอ้างอิงกบัทองคําและอีทีเอฟทองคําในตา่งประเทศได้  

22 มิถนุายน 2552 เพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures อีก 11 ตวั รวมทัง้หมดเป็น 14 ตวั 
1 เมษายน 2553  ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเช่ือมตอ่ระบบการซือ้ขายให้สอดคล้องตามหลกัสากล 
2 สงิหาคม 2553 เปิดซือ้ขาย 10 Baht Gold Futures 
18 ตลุาคม 2553 เปิดซือ้ขาย 5Y Government Bond Futures  

8 พฤศจิกายน 2553 เร่ิมให้บริการซือ้ขายด้วยวิธี Block Trading Transaction 
29 พฤศจิกายน 2553 - เปิดซือ้ขาย 3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures 

- เปิดให้มีการรับหลกัประกนัสําหรับการซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ์เป็นสกลุเงินตรา
ตา่งประเทศ โดยเร่ิมต้นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา และยโูร 

21 มีนาคม 2554 เพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures อีก 16 ตวั รวมทัง้หมดเป็น 30 ตวั  
20 มิถนุายน 2554 - เปิดซือ้ขาย Silver Futures  

- ขยายเวลาซือ้ขายในช่วงกลางคืนแก่สนิค้าในกลุม่ Precious Metal Futures 

26 กนัยายน 2554 ตลาดอนพุนัธ์ทําสถิติการซือ้ขายสงูสดุด้วยจํานวน 155,955 สญัญา 
17 ตลุาคม 2554 เปิดซือ้ขาย Brent Crude Oil Futures   

9 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้รับอนมุติั Contract Specification ของ USD Futures จากสํานกังาน ก.ล.ต. 
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  สถติทิี่สาํคัญของตลาดอนุพนัธ์ 
  2549  2550  2551  2552  2553  2554 
ปริมาณการซือ้ขายรวม (สัญญา) 198,737 1,236,884 2,148,620 3,075,318 4,519,436 10,027,116 
SET50 Index Futures 198,737 1,228,238 2,099,098 2,522,465  2,471,302 4,316,437 
SET50 Index Options  8,646 45,684 95,504  107,317 107,993 
Single Stock Futures    3,838 145,758  969,353 1,578,092 
Interest Rate Futures     41 429 
Gold Futures      311,591 971,423 3,989,278 

50 Baht    311,591 792,960 1,817,483 
10 Baht     178,463 2,171,795 

Silver      31,567 
Oil Futures        3,320 

ปริมาณการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนั (สัญญา) 1,204 5,219 8,837 12,771 18,676 41,145 
SET50 Index Futures  5,013 8,498 10,381  10,212 17,690 
SET50 Index Options  206 185 393  443 443 
Single Stock Futures    154 600  4,006 6,468 
Interest Rate Futures     1 2 
Gold Futures      1,397  4,014 16,350 

50 Baht    1,397 3,277 7,449 
10 Baht     1,716 8,901 

Silver      236 
Oil Futures        64 
สถานะคงค้าง (สัญญา) 7,601 13,790 22,747 28,281 77,955 56,452 
SET50 Index Futures  13,609 22,096 18,961  25,553 22,421 
SET50 Index Options  181 473 302  797 955 
Single Stock Futures    178 3,337  35,356 9,514 
Interest Rate Futures     0 2 
Gold Futures      5,681  16,249 23,322 

50 Baht    5,681 10,344 8,627 
10 Baht     5,905 14,695 

Silver      229 
Oil Futures      9 
สัดส่วนผู้ลงทุน (%)         
ผู้ลงทนุสถาบนั 28% 25% 26% 28% 33% 34% 
ผู้ลงทนุในประเทศ 53% 55% 57% 60% 57% 60% 
ผู้ลงทนุตา่งประเทศ 19% 20% 17% 11% 10% 6% 
จาํนวนบัญชีซือ้ขาย (บัญชี) 4,426 9,531 15,894 29,514  42,810 63,100 
ผู้ลงทนุสถาบนั 242 424 724 1,004  1,229 1,565 
ผู้ลงทนุในประเทศ 4,065 8,873 14,817 28,038  40,856  60,513 
ผู้ลงทนุตา่งประเทศ 119 234 353 472  725 1,022 
จาํนวนสมาชกิ 23 25 36 41 41 41 
จาํนวนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 1,812 2,355 3,794 4,347 4,584 5,367 
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  สรุปการดาํเนินงานที่สาํคัญ 
 

 ในปี 2554 ตลาดอนพุนัธ์มีพฒันาการท่ีสําคญัในด้านการจดัให้มีอนพุนัธ์ท่ีอ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีได้รับ
ความนิยมในการเป็นสนิทรัพย์เพ่ือการบริหารความเส่ียงและเพ่ือการลงทนุในตลาดตา่งประเทศ  โดยได้จดัให้มีการซือ้ขาย 
Silver Futures และ Brent Crude Oil  และยงัมีการเพิ่มหุ้นอ้างอิงให้กบั Single Stock Futures เป็น 30 หุ้น  นอกจากนี ้
ตลาดอนุพันธ์ยังได้มีการขยายช่วงเวลาการซือ้ขายของสินค้าท่ีอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เคล่ือนไหวของธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ในตลาดยโุรปและสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องสงูมากและเป็นตวันําทิศทาง
ของสินค้าโภคภณัฑ์หลกั ๆ ของโลก  โดยในวนัท่ี 20 มิถนุายน 2554 ตลาดอนพุนัธ์ได้ขยายเวลาทําการออกไปอีกหนึ่งช่วง
ในรอบค่ําระหว่างเวลา 19:30 - 22:30 น. แก่ Gold Futures, Silver Futures และ Oil Futures เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุ
สามารถบริหารจัดการพอร์ตลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นครัง้แรกท่ีผู้ ลงทุนไทยสามารถซือ้ขาย
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินในช่วงนอกเวลาทําการปกติของประเทศไทย  ทัง้นี ้การปรับปรุงการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ
ตลาดอนพุนัธ์ สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 

  การพัฒนาสินค้าและบริการ 
 

 ในปี 2554 ตลาดอนพุนัธ์ได้จดัให้มีการซือ้ขายสินค้าประเภทใหม่เพิ่มเติม 2 ประเภทสญัญา ได้แก่ สญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกบัโลหะเงิน (Silver Futures) และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบันํา้มนัดิบ Brent (Brent 
Crude Oil Futures) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

     
 

 Silver Futures เป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกบัโลหะเงิน ซึ่งถือเป็นโลหะมีค่าอีกประเภทท่ีได้รับ
ความสนใจ จากการท่ีราคาโลหะเงินมีการเคล่ือนไหวท่ีผนัผวนเพ่ิมขึน้  โดยในปี 2554 ราคาโลหะเงินในตลาดโลกมีค่า
ความผนัผวนโดยเฉล่ียวนัละประมาณ 3% ในขณะท่ีคา่เฉล่ียความผนัผวนในปี 2553 อยู่ท่ีประมาณวนัละ 1.7%  อีกทัง้ยงั
พบการเปล่ียนแปลงของราคาในแต่ละวนัสงูสดุท่ีระดบั 6.7 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 18.7% ของวนัก่อนหน้า 
ความผนัผวนท่ีเพิ่มขึน้นี ้ทําให้ความต้องการเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงด้านราคาโลหะเงินเพิ่มมากขึน้ ในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกในอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัท่ีมีโลหะเงินเป็นองค์ประกอบ ผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมนีจ้ึงเป็นผู้ นําเข้าโลหะเงินเพ่ือใช้เป็นวตัถดิุบ
ในการผลิตจํานวนมาก  ดังนัน้ การจัดให้มีการซือ้ขาย 
Silver Futures จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ประกอบการท่ีมี
ต้นทนุเก่ียวเน่ืองกบัโลหะเงิน สามารถนําสญัญาดงักลา่ว
ไปใช้บริหารจัดการความเส่ียงด้านต้นทุนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้Silver Futures นีย้งัถือ
เป็นอนุพันธ์ท่ีช่วยให้ผู้ ลงทุนท่ีต้องการลงทุนตามทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงราคาโลหะเงินสามารถปรับพอร์ต
การลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนจากราคาโลหะเงินท่ี
เปล่ียนแปลงตามทิศทางท่ีคาดได้   
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 ฟิวเจอร์สของโลหะเงินเร่ิมเปิดซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ์เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2554 โดยอ้างอิงจากราคา
โลหะเงินในตลาดลอนดอน ท่ีประกาศโดย London Bullion Market Association (LBMA) โดยมีขนาดของสญัญาเท่ากบั 
100 ทรอยออนซ์ และมีอายขุองสญัญาท่ีครบกําหนดในเดือนคู ่จํานวน 3 เดือนใกล้สดุต่อเน่ืองกนั ซึง่เป็นลกัษณะเดียวกบั
สญัญาโกลด์ฟิวเจอร์ส  

 
Brent Crude Oil Futures  

 สินค้าโภคภณัฑ์ท่ีได้รับความสนใจอีกประเภท คือ นํา้มนัดิบ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคานํา้มนันัน้
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุการดําเนินงานของทกุภาคสว่นของภาคธุรกิจในแต่ละประเทศ  สําหรับประเทศไทยนัน้ 
ถือเป็นประเทศผู้บริโภคนํา้มนัท่ีพึ่งพาการนําเข้าเป็นหลกั อีกทัง้ นํา้มนัดิบยงัเป็นตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ
ต้นทนุของอตุสาหกรรมภาคการผลิต การขนส่ง และการบริการ ราคานํา้มนัท่ีมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้มาตลอดโดยเฉพาะ
ในปี 2554 ท่ีผา่นมานัน้ ได้สร้างความกงัวลให้กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบเศรษฐกิจ รวมทัง้ผู้บริโภค เน่ืองจากได้รับผลกระทบ
จากต้นทนุพลงังานท่ีเพิ่มขึน้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ในกรณีของผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีธุรกิจด้านนํา้มนันัน้อาจใช้
เคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงจากสถาบนัการเงินในตา่งประเทศ ซึง่เป็นการใช้งานในวงจํากดั  สว่นองค์กรหรือหน่วยงาน
ขนาดเล็กนัน้ยงัไม่มีเคร่ืองมือใด ๆ ในการใช้เพ่ือการบริหารความเส่ียงด้านต้นทนุจากผลกระทบท่ีเกิดจากความผนัผวน
ของราคานํา้มนั 
  

สญัญาซือ้ขายนํา้มนัดิบล่วงหน้า หรือ Brent Crude 
Oil Futures ท่ีตลาดอนพุนัธ์จดัให้มีการซือ้ขายขึน้นี ้อ้างอิงราคา
จาก Brent Index ท่ีจดัทําโดย InterContinentalExchange (ICE) 
ซึ่งมีการนําไปใช้เป็นราคาอ้างอิงของฟิวเจอร์สอย่างแพร่หลายใน 
ประเทศต่างๆ  โดยราคาของ Brent Crude Oil Futures ท่ีซือ้ขายใน
ตลาดอนพุนัธ์นัน้ เป็นราคาล่วงหน้าของนํา้มนัดิบ Brent ต่อ หนึ่ง
บาร์เรล  ในรูปของเงินสกุลไทยบาท  โดย 1 สญัญามีขนาดเท่ากับ 
100 บาร์เรล และมีเดือนท่ีสญัญาครบกําหนดอายจํุานวน 3 อายุ
สญัญาท่ีครบกําหนดในแตล่ะเดือนตอ่เน่ืองกนั   
 

 ตลาดอนพุนัธ์ได้เปิดซือ้ขาย Brent Crude Oil Futures เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2554 โดยมุ่งหวงัท่ีจะเปิด
โอกาสให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายสามารถเข้ามาซือ้ขายใช้งานบริหารความเส่ียงจากราคานํา้มนัดิบได้ด้วยต้นทนุธุรกรรมท่ีต่ํา 
นอกจากนีย้งัเป็นการช่วยให้ผู้ลงทนุท่ีต้องการทํากําไรจากการคาดการณ์ราคานํา้มนัสามารถเข้ามาซือ้ขายได้ ซึ่งจะเป็น
การสนบัสนนุการบริหารเงินลงทนุกระจายไปยงัสนิค้าโภคภณัฑ์ด้วยเช่นกนั 
 

การปรับเพิ่ม Single Stock Futures โดยเพิ่มหุ้นอ้างอิงให้เป็น 30 หุ้น 
 Single Stock Futures เป็นสินค้าท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศให้ความสนใจอย่างต่อเน่ือง 
ในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ลดความเส่ียงในหุ้นท่ีมีราคาผนัผวนสงูได้ โดยในวนัท่ี 20 มีนาคม 2554 ท่ีผ่าน
มา ตลาดอนพุนัธ์ได้มีการเพิ่มหุ้นอ้างอิงอีกจํานวน 16 ตวั ได้แก่ BTS, CPALL, CPF, DTAC, HMPRO, IRPC, IVL, MINT, 
PS, STA, TCAP, THAI, TMB, TOP, TRUE และ TUF ทําให้ในปัจจบุนั Single Stock Futures มีหุ้นอ้างอิงรวมเป็น
จํานวนทัง้หมด 30 หุ้น โดยครอบคลมุหุ้นในกลุม่ธุรกิจจํานวน 10 หมวดธุรกิจ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 



 รายงานประจําปี 2554 
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 นอกจากนี ้ตลาดอนุพันธ์ได้ปรับลกัษณะสญัญาให้รองรับความหลากหลายของหุ้นอ้างอิงท่ีเพิ่มมากขึน้ 
พร้อมๆ กบัปรับแนวทางการทํางานเพ่ือรองรับกรณีการเกิด Corporate Action บนหุ้นอ้างอิงตามแนวทางท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม ทัง้นี ้ในส่วนของการปรับลกัษณะสญัญาจะเป็นการปรับลด ช่วงราคาซือ้ขายขัน้ต่ําหรือ 
Minimum Tick Size ของ Single Futures จากเดิม 0.1 เป็น 0.01 เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายมากขึน้ 
อีกทัง้เพ่ือให้เหมาะสมกบั Minimum Tick Size ของหลกัทรัพย์อ้างอิง และยงัสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัของตลาด
อนพุนัธ์ในต่างประเทศซึง่กําหนด Minimum Tick Size ท่ีมีขนาดเลก็ เช่น NYSE LIFFE, Bursa Malaysia, Hong Kong 
Exchange เป็นต้น    

 
การขยายเวลาซือ้ขายในช่วงคํ่า (Extenended Trading Hours) 

 หลงัจากท่ีตลาดอนพุนัธ์ได้เปิดซือ้ขายฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์ โดยเฉพาะโกลด์ฟิวเจอร์สในปี 
2552 ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ลงทนุเพิ่มขึน้เป็นลําดบั เน่ืองจากทองคําเป็นสินค้ายอดนิยมท่ีมีการซือ้ขายในตลาด spot 
และตลาดอนพุนัธ์ในประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก  โดยเฉพาะในยโุรปและสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นตลาดท่ีชีนํ้าราคาและทิศทางความ
เคล่ือนไหวให้กบัประเทศอ่ืน ๆ  ตลาดอนุพนัธ์จึงทําการศึกษาและปรับปรุงช่วงเวลาการซือ้ขายของอนพุนัธ์ท่ีอ้างอิงกับ
สนิค้าโภคภณัฑ์ให้สามารถครอบคลมุเวลาการซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ์ชัน้นําของโลกได้ โดยได้เพิ่มช่วงเวลาการซือ้ขายใน
ภาคค่ําอีก 3 ชัว่โมงระหว่างเวลา 19:30 - 22:30 น. (Night Session)  ตัง้แต่วนัท่ี 20 มิถนุายน 2554 พร้อม ๆ กบัการเปิด
ซือ้ขาย Silver Futures  

โดยในช่วงแรกตลาดอนพุนัธ์เปิดการซือ้ขายภาคค่ําให้แก่ฟิวเจอร์ส
ท่ีอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ได้แก่ Gold Futures, Silver 
Futures, และ Oil Futures เพ่ือให้ผู้ลงทนุสามารถปรับกลยทุธ์ซือ้ขายหรือ
ลดความเส่ียงด้านราคา เม่ือราคาในตลาดโลกมีการเปล่ียนแปลงไป ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวทางท่ีตลาดอนพุนัธ์ในแถบเอเชียท่ีมีการปรับเพิ่มช่วงเวลา
การซือ้ขายอนุพันธ์ ท่ี อ้างอิงกับสินค้าประเภทนี  ้ตัวอย่างเช่น  Tokyo 
Commodity Exchange (TOCOM) ในประเทศญ่ีปุ่ น และ Multi 
Commodity Exchange (MCX) ในประเทศอินเดีย  

 

 ส่วนเร่ืองการชําระราคาของรายการซือ้ขายภาคค่ํา จะนําไปรวมกับรายการซือ้ขายของวันทําการถัดไป 
(T+1) ดังนัน้ในทางปฏิบติัจึงเป็นการชําระราคาในวันทําการท่ี T+2 โดยรวมกับรายการซือ้ขายใน Morning และ 
Afternoon Session ของวนัทําการท่ี T+1  
 

  การปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการซือ้ขายในตลาดอนุพันธ์ 
 

การสนับสนุนให้ผู้ค้าทองเข้ามาร่วมดาํเนินการ  
 

 ในปี 2554 ตลาดอนพุนัธ์ยงัคงสนบัสนนุให้มีผู้ ค้าทองเข้ามาร่วมดําเนินการในรูปแบบของการเป็นสมาชิก
ประเภทท่ีซือ้ขายเฉพาะสินค้าท่ีเก่ียวกบัทองคํา (Gold Related Agent) เพิ่มเติม  โดยในช่วงต้นปีได้มีผู้ ค้าทองสมคัรเข้า
มาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก 1 ราย ได้แก่ บริษัท คลาสสกิ โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั 
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 ทัง้นี ้เน่ืองจากตลาดอนพุนัธ์ได้จดัให้มีการซือ้ขาย Silver Futures ซึง่ถือเป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิง
โลหะมีค่าอีกประเภทนอกเหนือจาก Gold Futures ดงันัน้เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการซือ้ขาย Silver Futures ตลาดอนพุนัธ์
จึงได้ขยายขอบเขตการทําธุรกิจของสมาชิกประเภทท่ีซือ้ขายเฉพาะสินค้าท่ีเก่ียวกบัทองคําให้ครอบคลมุถึงโลหะเงินด้วย 
เน่ืองจากสมาชิกประเภทดงักล่าวส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจค้าทองและมีความเช่ียวชาญด้านโลหะมีค่า โดยได้ปรับสถานะ
ของสมาชิกประเภทท่ีซือ้ขายเฉพาะสินค้าท่ีเก่ียวกบัทองคําทัง้หมด จํานวน 6 บริษัทเป็นสมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจํากัด
เฉพาะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัโลหะมีคา่ (Precious Metal Related Agent)  
   

 โดย ณ สิน้ปี 2554 ตลาดอนพุนัธ์มีสมาชิกรวมจํานวนทัง้สิน้ 41 บริษัท ประกอบด้วย สมาชิกประเภทท่ีทํา
ธุรกิจอนพุนัธ์ได้ทกุประเภท 35 บริษัท และสมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจํากดัเฉพาะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัโลหะมี
คา่ อีก 6 บริษัท นอกจากนี ้ในสว่นของ Selling Agent ของโกลด์ฟิวเจอร์สในปัจจบุนัมีจํานวนรวมทัง้สิน้ 50 ราย 
 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมาชิกตลาดอนุพนัธ์ประเภทผู้ค้า  
 

 ตลาดอนพุนัธ์ได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคณุสมบติัของสมาชิกและแนวทางการรับสมาชิกประเภทผู้ ค้า 
(Trading Member) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ดแูลสภาพคลอ่งสามารถใช้ช่องทางนีใ้นการเข้ามาช่วยพฒันา
สนิค้าในตลาดอนพุนัธ์ให้มีสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้   โดยได้กําหนดคณุสมบติัขัน้ต้นของสมาชิกประเภทนีคื้อ มีความเช่ียวชาญ
และมีประสบการณ์ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือสินค้าอ้างอิงของตลาดอนพุนัธ์ และทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลสภาพคล่อง 
(Market Maker) อนัจะช่วยสง่เสริมตอ่การเติบโตของธุรกรรมการซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ์ 
 

  การดาํเนินงานทางด้านการตลาด 
 

เน่ืองจากในปี 2554 ตลาดอนพุนัธ์ได้จดัให้มีสินค้าท่ีอ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์ ได้แก่ Silver Futures และ 
Brent Crude Oil Futures ซึง่เป็นสินค้าประเภทใหม่ท่ีต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัสินค้าอ้างอิง คือ โลหะ
เงิน และนํา้มันดิบ รวมทัง้ทิศทางการเคล่ือนไหวของราคาและปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ  รวมทัง้กลยทุธ์การซือ้ขายในฟิวเจอร์สของสนิค้าโภคภณัฑ์เหลา่นี ้ โดยตลาดอนพุนัธ์ได้รับความร่วมมืออย่าง
ดีย่ิงจากผู้ประกอบการในประเทศด้านเคร่ืองประดบัและผู้ นําเข้าโลหะมีค่า  รวมทัง้จากกลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท ไทย
ออยล์ จํากดั (มหาชน) ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการจดัการด้านนํา้มนัดิบ 

 

การดําเนินงานด้านการตลาดของตลาดอนพุนัธ์ในปี 2554  ตลาดอนพุนัธ์จึงได้ร่วมมือกบัหน่วยงานหรือ
สถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าอ้างอิงดงักลา่วเพ่ือจดักิจกรรมให้ความรู้และประชาสมัพนัธ์สนิค้าในตลาดอนพุนัธ์ รวมทัง้การ
ร่วมมือกบับริษัทสมาชิกและพนัธมิตรในการดําเนินการ ดงันี ้ 

 
การให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

 ในช่วงปี 2554 ตลาดอนพุนัธ์พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกนัจดักิจกรรมอบรมและสมัมนาให้ความรู้
เก่ียวกบัสินค้าอนพุนัธ์แก่ผู้ลงทุนและผู้ เก่ียวข้องทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เพ่ือโดยมุ่งหวงัท่ีจะเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจพืน้ฐานให้กบัผู้ลงทนุก่อนซือ้ขายสินค้าในตลาดอนพุนัธ์ รวมถึงการจดัการอบรมเพื่อพฒันาคณุภาพ
เจ้าหน้าท่ีติดต่อผู้ลงทนุ และเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต เช่น   
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 ร่วมกบับริษัทในกลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ (SET Group) จดักิจกรรมให้ความรู้การลงทนุ โดยร่วมออกบธูนิทรรศการ ทัง้ใน
กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ดงันี ้

 SET สญัจร จํานวน 2 ครัง้  ได้แก่ จ.อบุลราชธานี และ จ.สงขลา (หาดใหญ่) โดยมีผู้ เข้าร่วมงาน 1,400 คน  
 Money Expo 2011 จํานวน 4 ครัง้ ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.นครราชสีมา จ.เชียงใหม่ และ จ.สงขลา (หาดใหญ่)  
โดยมีผู้ เข้าร่วมงานรวมทัง้หมด 46,000 คน  ทัง้นี ้ในปี 2554 มิได้มีการจดังาน SET in The City 2011 อนั
เน่ืองมาจากเขตพืน้ท่ีจงัหวดัภาคกลาง และบางสว่นของพืน้กรุงเทพ เกิดมหาอทุกภยั 

 ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัการซือ้ขายสนิค้าในตลาดอนพุนัธ์  
 ตลาดอนุพนัธ์ร่วมกับบริษัทสมาชิก จัดสมัมนาเก่ียวกับการซือ้ขายทัง้ทางด้านกลยุทธ์การซือ้ขาย และการ
ประยกุต์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพ่ือซือ้ขาย SET50 Futures และ Stock Futures  

 การจดังานสมัมนาให้ความรู้เก่ียวกบัสินค้าอ้างอิงของ Silver Futures และ Brent Crude Oil Futures เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการซือ้ขายสนิค้าดงักลา่ว  

 

โดยในช่วงก่อนเร่ิมซือ้ขาย Silver Futures ตลาด
อนุพันธ์ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ ส่งออก
เคร่ืองประดบัไทย และสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้านโลหะเ งิน  จัดสัมมนาให้ความรู้พื น้ฐาน
เก่ียวกับการเคล่ือนไหวของราคาโลหะเงินโลก 
และการปรับใช้สญัญา Silver Futures กบัการ
ลงทนุในปัจจบุนั เช่น Gold Futures เป็นต้น  

 

  สว่นการเตรียมความพร้อมก่อนการซือ้ขาย Brent Crude Oil Futures นัน้ ตลาดอนพุนัธ์ได้รับความ
ร่วมมือจากกลุ่ม ปตท. และบริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) จดัสมัมนาวิเคราะห์สถานการณ์นํา้มนัดิบ โดย
นอกจากวิเคราะห์ทิศทางการเคล่ือนไหวของราคานํา้มนัดิบโลกโดยหน่วยวิเคราะห์สถานการณ์นํา้มนั หรือ 
Petroleum Outlook Team ของกลุม่ ปตท. แล้ว ยงัได้จดัเสวนาพิเศษเจาะลกึการใช้งานสญัญา Oil Futures 
ในฐานะทางเลือกในการลงทนุท่ีช่วยให้การบริหารพอร์ตมีการกระจายตวัไปยงัหลกัทรัพย์ท่ีมีความหลากหลาย
มากขึน้   

 
โครงการส่งเสริมการซือ้ขายสินค้าในตลาดอนุพันธ์ 

 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมธุรกิจให้กับบริษัทสมาชิก ตลาดอนพุนัธ์ได้จดัโครงการส่งเสริมการซือ้ขายอนพุนัธ์ทุก
ประเภท  โดยมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการซือ้ขายให้แก่บริษัทสมาชิก ในขณะท่ีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั SET50 Futures นัน้
ดําเนินการ ในช่วง 3 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2554 ถงึ 30 เมษายน 2554     
 

 ในส่วนของสินค้าใหม่ท่ีมีการเร่ิมซือ้ขายในปี 2554 ตลาดอนพุนัธ์ได้จดักิจกรรมส่งเสริมการซือ้ขายให้กบัผู้
ลงทนุโดยตรง สําหรับ Silver Futures นัน้ได้จดักิจกรรม “เทรดเงินได้ทอง” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ลงทนุในการลงทนุผา่นราคาโลหะมีคา่ คือ Gold Futures และ Silver Futures ไปพร้อม ๆ กนั 
 

 นอกจากนี ้ตลาดอนุพันธ์ยังได้จัดโครงการเพ่ือสนับสนุนบุคลากรของบริษัทสมาชิกผ่านกิจกรรม TFEX 
Prop-trading Champion ซึ่งจะสง่เสริมให้มีการทําธุรกรรมซือ้ขาย Proprietary Trading ให้เป็นพืน้ฐานของการขยาย
ขอบเขตการทําธุรกิจของสมาชิก และเป็นการสร้างความชํานาญให้กบั Trader ของบริษัทสมาชิกโดยตรงในอีกทางหนึง่ 



บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)       
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สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ลงทุนต่างชาตเิพื่อสร้างความม่ันใจในการเข้ามาซือ้ขาย 
 

 ตลาดอนพุนัธ์ได้ทําการประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการให้เข้าถึงผู้ลงทนุต่างชาติ เพ่ือเพิ่มความหลากหลาย
ของผู้ ร่วมตลาดผ่านกิจกรรมของหน่วยงานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายอนพุนัธ์ รวมทัง้สถาบนัระดบัสากลท่ี
เป็นองค์กรกลางในการพฒันาตลาดอนพุนัธ์ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทัว่โลก เช่น การออกบูธกิจกรรม การเข้าร่วมประชุม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเวทีระหว่างประเทศทัง้ในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก รวมทัง้การเข้าพบผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศโดยตรง  ซึง่ในปี 2554 ท่ีผา่นมา ตลาดอนพุนัธ์ได้สร้างความเข้าใจและความเช่ือมัน่ผา่นกิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 ร่วมงาน World Exchange Congress Asia 2011 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ในวนัท่ี 17 - 30 ตลุาคม 2554 ซึ่งเป็นงานเสวนาท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาการท่ีเกิดขึน้ของตลาดอนุพันธ์ในภูมิภาคเอเชียเป็นสําคัญ  
เน่ืองจากเป็นภูมิภาคท่ีมีการเติบโตในด้านการค้าและการลงทุนเป็น
อย่างมาก อีกทัง้ ยังมีตลาดอนุพันธ์เกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตติดอันดับ
โลกค่อนข้างมาก  สําหรับตลาดอนพุนัธ์ไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเพ่ือ
แบ่งปันประสบการณ์ในการพฒันาตลาดอนพุนัธ์ ซึง่ในปี 2554 ท่ีผ่าน
มาตลาดอนพุนัธ์ไทยมีการเติบโตในระดบัสงู จึงได้รับความสนใจจาก
ผู้ เข้าร่วมงานสมัมนาท่ีเป็นผู้ลงทนุสถาบนัเป็นจํานวนมาก   

 

 จดับธูนิทรรศการในงาน FIA Asia Derivatives Conference Singapore 2011 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวนัท่ี  
29 พฤศจิกายน  – 1  ธันวาคม 2554 ซึง่ในงานดงักลา่วมีการออกบธูร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขาย
อนพุนัธ์ท่ีสําคญัในภูมิภาคเอเชีย อย่างเช่น ตลาดอนพุนัธ์อ่ืน ๆ ในเอเชีย และในยโุรป บริษัทผู้พฒันาระบบการซือ้
ขายอนพุนัธ์ และบริษัทให้บริการขายข้อมลู เป็นต้น ซึง่ภายในงานมีผู้ลงทนุสถาบนัให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก   

 
ทัง้นี ้ตลาดอนพุนัธ์ได้รับความสนใจจากทัง้บริษัทหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ 
และบริษัทพฒันาระบบซือ้ขายในการหารือถึงความร่วมมือในอนาคตท่ีจะ
เช่ือมต่อระบบงานเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ลงทนุต่างชาติสามารถสง่คําสัง่ซือ้ขาย
มายงัตลาดอนพุนัธ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  
 

นอกจากนี  ้ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดและ
ประสบการณ์ของแต่ละประเทศทัง้ในและนอกภูมิภาคเอเชีย เพ่ือให้
ผู้ เข้าร่วมงานทกุฝ่ายสามารถรับทราบพฒันาการและแนวโน้มของการซือ้
ขายอนุพันธ์ในอนาคต โดย
ในครัง้นี ้ผู้ จัดงานสัมมนาได้
เชิญผู้แทนจากตลาดอนพุนัธ์ 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในช่วงการสมัมนาเก่ียวกบัพฒันาการของตลาด
อนุพันธ์ในเอเชียเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาของตลาด
อนพุนัธ์ไทยในปี 2554 ท่ีมีการเติบโตอยา่งมากอีกแหง่หนึง่ในภมิูภาค   
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 ได้เข้าพบผู้ ลงทุนสถาบันต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์เพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาดอนุพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
รายละเอียดของสินค้าและบริการปัจจุบัน แผนงานพัฒนาของตลาดอนุพันธ์ในอนาคต อีกทัง้การเข้าพบผู้ลงทุน
สถาบนัเป็นการเข้าพบทัง้ผู้ลงทนุในปัจจุบนัเพ่ือรับทราบความต้องการ ปัญหา และอปุสรรคท่ี ผู้ลงทนุต่างประเทศ
เคยเกิดเม่ือเข้ามาซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาตลาดอนพุนัธ์ในด้านตา่ง ๆ  รวมทัง้ยงัได้เข้า
พบสถาบนัท่ีเป็นผู้ลงทุนท่ีมีศกัยภาพ และมีแนวโน้มจะเข้ามาซือ้ขายในตลาดอนุพนัธ์ไทยในอนาคตเพ่ือทําความ
เข้าใจเก่ียวกบัสินค้าและบริการ ตลอดจนรับทราบข้อจํากดัด้านการปฏิบติังานหรือระบบงาน เพ่ือให้ตลาดอนพุนัธ์มี
ข้อมลูในการปรับปรุงบริการ อนัจะเป็นสว่นหนึง่ในการขยายฐานลกูค้าตา่งประเทศให้เพิ่มมากขึน้    

 

กจิกรรมช่วยเหลือสังคม 
 

ตลาดอนุพันธ์ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยท่ีจะร่วมกันทําประโยชน์ต่อสังคม โดยมี
เจตนารมณ์ท่ีชดัเจนในการพฒันาสงัคม พร้อมทัง้ให้ความสนบัสนนุในการช่วยเหลือคนในสงัคมกรณีท่ีมีความเดือนร้อน
เกิดขึน้ในสงัคม 

 

ในปี  2554 ท่ีผ่านมา  ไ ด้ เ กิดเหตุอุทกภัยครั ง้ ใหญ่ ท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนไทยในวงกว้าง ตลาดอนุพันธ์ได้
ร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในการให้ความช่วยเหลือ
จัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภครวมถึงนํา้ด่ืมสะอาดเพ่ือนําไปมอบให้แก่
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบในพืน้ท่ี กรุงเทพ และปริมณฑล 
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  ภาพรวมการซือ้ขายในตลาดอนุพนัธ์ปี 2554 
 

ในปี 2554 ตลาดอนพุนัธ์มีปริมาณการซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 10,027,116 สญัญา หรือเฉล่ียวนัละ 41,145 สญัญา 
เพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 120  จากปี 2553 ท่ีมีอตัราเฉล่ียวนัละ 18,676  สญัญา อนัเป็นผลมาจากความเคล่ือนไหวของราคา
ทองคําท่ีเพิ่มสูงขึน้เป็นประวัติการณ์ ในขณะท่ีดัชนีตลาดหลกัทรัพย์นัน้เคล่ือนไหวผันผวนมากกว่าปีท่ีผ่านมา ทําให้
ปริมาณการซือ้ขายของ  Gold Futures และ SET50 Index Futures ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้เป็นเฉล่ียวนัละ 16,350 สญัญา 
และ 17,690 สญัญา ซึง่ เพิ่มขึน้ร้อยละ 307 และ ร้อยละ 73  ตามลําดบั โดยสถานะคงค้าง ณ สิน้ปี 2554 มีจํานวนทัง้สิน้ 
56,452 สญัญา  

 

นอกจากนี ้ปริมาณการซือ้ขายในช่วงกลางคืนท่ีเพิ่มขึน้และได้รับความนิยมในเวลาอนัรวดเร็วเป็นผลจากความ
เคล่ือนไหวของราคาทองคําในตลาดโลกในช่วงไตรมาสสามท่ีมีราคาพุ่งสงูขึน้เป็นประวติัการณ์ รวมทัง้มีความผนัผวนเพิ่ม
สงูขึน้ด้วยเช่นกนั  โดยพบว่า ปริมาณการซือ้ขายของ Gold Futures และ Silver Futures ในช่วงกลางคืนนีมี้สดัสว่นสงูถึง 
ร้อยละ 40 ของปริมาณการซือ้ขาย Gold Futures และ Silver Futures ทัง้หมด  ทัง้นี ้ในไตรมาส 3 ของปี ตลาดอนพุนัธ์ยงั
ได้ทําสถิติซือ้ขายตอ่วนัสงูสดุเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2554  ท่ีจํานวน 155,955 สญัญา อีกทัง้ ยงัเป็นปีท่ีมีการเปิดบญัชีเพ่ือ
ซือ้ขายอนพุนัธ์เพิ่มสงูขึน้มาก โดย ณ สิน้ปี 2554 มีจํานวนบญัชีซือ้ขายอนพุนัธ์รวมทัง้สิน้ 63,100 บญัชี ซึ่งเป็นการเปิด
บญัชีเพิ่มในระหวา่งปี เป็นจํานวน 20,290 บญัชี หรือเพิ่มขึน้ 47.4% จากจํานวนบญัชี ณ สิน้ปี 2553 
 

กราฟแสดงปริมาณการซือ้ขายและสถานะคงค้างในตลาดอนุพนัธ์ 
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สําหรับปริมาณการซือ้ขายรายสินค้า
นัน้ SET50 Index Futures ยงัคง
ครองสดัสว่นซือ้ขายสงูสดุ หรือร้อยละ 
43.05 ของปริมาณการซือ้ขายทัง้หมด 
โดยมีการซือ้ขายเฉล่ียอยูท่ี่ 17,691
สญัญาตอ่วนั ซึง่เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 73 
จากปีก่อนหน้า อนัดบัสองคือ Gold 
Futures มีสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 
39.78 ของการซือ้ขายทัง้ตลาด โดยมี
การซือ้ขายเฉล่ียวนัละ 16,350 
สญัญา เพิ่มสงูกวา่ 3 เทา่ตวัจากปี

ก่อน ซึง่เป็นผลจากความเคล่ือนไหวของราคาทองคํา ในขณะท่ี Single Stock Futures มีสดัสว่น 15.74% SET50 Index 
Options มีสดัสว่น 1.08% สว่น Silver Futures Oil Futures และ Interest Rate Futures ยงัมีสดัสว่นการซือ้ขายไมม่าก 
โดยในปี 2554 ปริมาณการซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนัอยูท่ี่ 236 สญัญา 64 สญัญา และ 2 สญัญา ตามลําดบั 

 
กราฟแสดงปริมาณการซือ้ขาย Precious Metal Futures หลังการขยายเวลาซือ้ขายในระหว่างปี 2554  
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 จํานวนผู้ลงทนุท่ีเปิดบญัชีเพ่ือทําธุรกรรมอนพุนัธ์ในปี 
2554 ท่ีเพิ่มขึน้จํานวน  20,290 บญัชี หรือเติบโตถึงร้อยละ 
47.4  จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากความนิยมใน โกลด์ฟิวเจอร์ส 
ท่ีมีราคาเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกบัการซือ้ขายของ
ผู้ลงทนุทัว่ไป โดยผู้ลงทนุทัว่ไปมีสดัส่วนการซือ้ขายสงูถึงร้อย
ละ 60.03 ของปริมาณการซือ้ขายทัง้หมด ขณะท่ีผู้ ลงทุน
สถาบันในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ  33.55 และผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6.42 
 

 สําหรับช่องทางการส่งคําสัง่ซือ้ขายนัน้ สว่นใหญ่เป็น
การส่งผ่านเจ้าหน้าท่ีการตลาดร้อยละ 63.6 ส่วนการซือ้ขาย
ผ่านระบบ DMA อยู่ท่ีร้อยละ 3.8 ในขณะท่ีสดัสว่นการซือ้ขาย
ผ่านระบบ Internet ในปี 2554 ได้เพิ่มสงูขึน้เป็นร้อยละ 32.6 
ซึ่งเพิ่มจากปี 2553 ท่ีมีสดัส่วนอยู่ท่ีระดับร้อยละ 24.9 ทัง้นี ้
เป็นผลจากความสะดวกรวดเร็วของระบบการส่งคําสั่ง 
ประกอบกบัผู้ ซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ์มกันิยมท่ีจะตดัสินใจใน
การซือ้ขายด้วยตนเอง   โดยเ ม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ลงทุน
รายบคุคลในประเทศ พบว่ามีการใช้ช่องทาง Internet นีส้งูถึง
ร้อยละ 60    

 

 

 

 สําหรับบริษัทสมาชิก 5 อนัดบัแรกท่ีมีปริมาณการซือ้ขายรวมสงูสดุพบว่า มีสดัส่วนรวมกนัสงูถึงร้อยละ 38.21 
ของปริมาณการซือ้ขายทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วย บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด (GBS) บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (PST) บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (MBKET) บริษัท 
เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จํากดั (MTSGF) และ บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (KGI) ตามลําดบั 
โดยณ สิน้ปี 2554 ตลาดอนพุนัธ์มีสมาชิกทัง้สิน้ 41 บริษัท โดยเป็นสมาชิกประเภทซือ้ขายเฉพาะโลหะมีค่า 6 บริษัท และ
เป็นสมาชิกท่ีสามารถซือ้ขายอนพุนัธ์ทกุประเภทอีกจํานวน 35 บริษัท  

Foreign 
Investor
6.42%

Local 
Institutions
33.55%

Local 
Investor
60.03%

กราฟแสดงสัดส่วนผู้ลงทุนในตลาดอนุพนัธ์ปี 2554 
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สัดส่วนการตลาดของบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์ตามปริมาณการซือ้ขาย 
          หน่วย : ร้อยละ 

 

อันดับ ช่ือย่อ ช่ือบริษัท 2554 2553 เปล่ียนแปลง 

1 GBS บจก. หลกัทรัพย์ โกลเบลก็ 11.28 13.4 -2.12 
2 PST บมจ. หลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 8.44 9.25 -0.81 
3 MBKET15 บมจ. หลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) 7.4 7.91 -0.51 
4 MTSGF* บ. เอม็ทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จํากดั 5.67 3.24 2.43 
5 KGI บมจ. หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 5.42 5.64 -0.22 
6 TNITY1 บจก. หลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้ 5.15 6.1 -0.95 
7 FSS4 บมจ. หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส  4.28 2.92 1.36 
8 GTWM* บจก. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ 4.26 0.91 3.35 
9 CGS3 บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 4.16 3.23 0.93 

10 AFC8* บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จํากดั 4.07 3.00 1.07 
11 KTZ2 บจก. หลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ 3.68 4.22 -0.54 
12 BLS บลจ. หลกัทรัพย์ บวัหลวง  3.61 3.05 0.56 
13 PHATR บมจ. หลกัทรัพย์ ภทัร 3.38 4.84 -1.46 
14 ASP บมจ. หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั 3.23 3.91 -0.68 
15 YLG* บจก. วายแอลจี บลูเล่ียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส  2.77 1.67 1.1 
16 UOBKH บลจ. หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 2.61 0.58 2.03 
17 HGF* บจก. ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส  2.52 1.3 1.22 
18 TNS บมจ. หลกัทรัพย์ ธนชาต  2.52 2.18 0.34 
19 KS บมจ. หลกัทรัพย์ กสกิรไทย 1.78 1.62 0.16 
20 JPM บจก. หลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย)  1.45 1.71 -0.26 
21 CNS9 บมจ. หลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ 1.41 1.36 0.05 
22 KKS บจก. หลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน 1.41 1.36 0.05 
23 SCBS บจก. หลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 1.29 1.36 -0.07 
24 CGF* บจก. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส 1.17 - 1.17 
25 CS บจก. หลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 0.96 2.08 -1.12 
26 DBSV บจก. หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)  0.80 1.14 -0.34 
27 KSS14 บลจ. หลกัทรัพย์ กรุงศรี 0.71 1.19 -0.48 
28 CIMBS6 บจก. หลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 0.69 0.18 0.51 
29 TSC บจก. หลกัทรัพย์ ทิสโก้  0.59 0.74 -0.15 
30 UBS บจก. หลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) 0.54 0.86 -0.32 
31 SSEC บมจ. หลกัทรัพย์ ซิกโก้ จํากดั  0.53 0.73 -0.2 
32 UOBFT บจก. ยโูอบี บลุเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) 0.52 0.86 -0.34 
33 KTBST13 บจก. หลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 0.47 1.34 -0.87 
34 CLSAT บจก. หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)  0.41 0.56 -0.15 
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อันดับ ช่ือย่อ ช่ือบริษัท 2553 2552 เปล่ียนแปลง 

35 US12 บมจ. หลกัทรัพย์ ยไูนเต็ด  0.30 0.65 -0.35 
36 AIRA บลจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า  0.30 0.45 -0.15 
37 OSK11 บลจ. หลกัทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) 0.20 1.88 -1.68 
38 IVG บมจ. หลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล 0.01 0.08 -0.07 
39 FSL5 บจก. หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ - - - 
40 MPSEC7 บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ - 0.01 - 
41 ACLS10 บจก. หลกัทรัพย์ สนิเอเซีย - 0.84 - 

 

  * เป็นบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จาํกัดเฉพาะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อ้างองิกับโลหะมีค่า (Precious Metal Related Agent) 
  

หมายเหตุ 
 

กลุ่มบริษัทที่มีการโอนสทิธิการเป็นสมาชิก    
1   บริษัท ทรีนีตี ้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จํากดั (TIPOL) โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้ จํากดั (TNITY) เม่ือวนัท่ี 1 

ธนัวาคม 2551     
2   บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) (ZMICO) โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั (KTZ) เม่ือวนัท่ี 1 

พฤษภาคม 2552 
14  บริษัท อยธุยา ดิริฟวทีฟส์ จํากดั (AYD) โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) (AYS) เม่ือวนัท่ี 

1 ธนัวาคม 2551 และได้ดําเนินการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) (KSS) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554  
 

 กลุ่มบริษัทที่มีการเปล่ียนช่ือ    
3  บริษัทหลกัทรัพย์ แอ๊ดคินซนั จํากดั (มหาชน) (ASL) ได้ดําเนินการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (CGS) 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2552     
4  บริษัทหลกัทรัพย์ ไซรัส จํากดั (มหาชน) (SYRUS) ได้ดําเนินการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) (FSS) 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2552     
6  บริษัทหลกัทรัพย์ บีที จํากดั (BTSEC) ได้ดําเนินการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) (CIMBS) จํากดั เม่ือวนัท่ี 1 

ตลุาคม 2552     
8  บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จํากดั (TCAF) ได้ดําเนินการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จํากดั (AFC) เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 

2553 เป็นต้นไป    
9   บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) ได้ดําเนินการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 29 

ธนัวาคม 2553     
11  บริษัทหลกัทรัพย์ บีฟิท จํากดั (มหาชน) (BSEC) ได้ดําเนินการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

(OSK) เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2554    
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จํากดั (FES) ได้ดําเนินการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (KTBST) เม่ือวนัท่ี 

31 ตลุาคม 2554    
14  บริษัท อยธุยา ดิริฟวทีฟส์ จํากดั (AYD) โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) (AYS) เม่ือวนัท่ี 

1 ธนัวาคม 2551 และได้ดําเนินการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) (KSS) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554     
15 บริษัทหลกัทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (KEST) ได้ดําเนินการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (MBKET) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554    
   

กลุ่มบริษัทที่หยุดดาํเนินธุรกรรม    
5 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั (FSL) ได้หยดุดําเนินธรุกรรม ตัง้แต่วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป     
7 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) (MPSEC) ได้หยดุดําเนินธรุกรรม ตัง้แตว่นัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2553 เป็นต้นไป    
10 บริษัทหลกัทรัพย์ สินเอเซีย จํากดั (ACLS) ได้หยดุดําเนินธรุกรรม ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2554 เป็นต้นไป     
12 บริษัทหลกัทรัพย์ ยไูนเตด็ จํากดั (มหาชน) (US) ได้หยดุดําเนินธรุกรรม ตัง้แตว่นัท่ี 25 ตลุาคม 2554 เป็นต้นไป 
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  คณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนพุนัธ์ฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามมาตรา 67 และ 
68 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และมาตรา 60 พระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพนัธ์ฯ อย่างน้อยสองในห้าของจํานวนกรรมการทัง้หมดเป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏิบติั
หน้าท่ีเพ่ือดแูลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทนุ หรือบคุคลซึง่เก่ียวข้องกบัตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในอตัราสว่นตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด คือ อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ลงทนุหรือสามารถดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้
ลงทนุ และอยา่งน้อยสองคนต้องเป็นบคุคลท่ีอยูใ่นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายสินค้าอ้างอิงหรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
ของสนิค้าอ้างอิง โดยคณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนพุนัธ์ฯ จํานวน 10 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 

  รายช่ือคณะกรรมการ  
 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 

 

1.  นายสมพล  เกียรติไพบลูย์    ประธานกรรมการ 

2.  นายจรัมพร  โชติกเสถียร รองประธานกรรมการ 

3.  นางชนิสา  ชติุภทัร์ กรรมการ 

4. นายบดินทร์  อนูากลู  กรรมการ 

5. ดร.ภากร   ปีตธวชัชยั กรรมการ 

6. นางภทัธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ กรรมการ 

7. นายรพี   สจุริตกลุ  กรรมการ 

8. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา  กรรมการ 

9.  นางสาวโสภาวดี  เลศิมนสัชยั  กรรมการ 

10. นางเกศรา   มญัชศุรี  กรรมการผู้จดัการ 
 

  
  



บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)       
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 ข้อมูลประวัตคิณะกรรมการ  
 

1. นายสมพล เกียรตไิพบูลย์ 
ประธานกรรมการ 

2. นายจรัมพร  โชตกิเสถียร 
รองประธานกรรมการ 

การศกึษา 
 ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

 M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พฒันบริหารศาสตร์ (พฒันาการ
เศรษฐกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

ประวัตกิารอบรม 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 
ปี 2531 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 5 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Chairman Program 
(RCP) สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย  

ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 
 กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
 ท่ีปรึกษาพิเศษในคณะท่ีปรึกษาพิเศษศนูย์ศิลปาชีพระหวา่ง
ประเทศ  

 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ประจําคณะกรรมาธิการการ
ตา่งประเทศวฒิุสภา 

 ประธานกรรมการ บริษัท นํา้มนัพืชไทย จํากดั (มหาชน)  
ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั   

 ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์ศิลปาชีพระหวา่งประเทศ  
 ประธานคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ  
 กรรมการ และรองประธานกรรมการ (2551-2552) 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

 ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 สมาชิกวฒิุสภา และประธานคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ (วฒิุสภา)  

 ปลดักระทรวงพาณิชย์ 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั Harvard 

Graduate School of Business Administration ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and 
Computer Science, มหาวิทยาลยั Massachusetts 
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ประวัตกิารอบรม 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  

(ปรอ.) ปี 2547วิทยาลยัป้องการราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 11  
ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ประธานกรรมการ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

 ประธานกรรมการ บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั 
 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จํากดั 
 ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากดั 
 ประธานกรรมการบริหาร สํานกังานพฒันาธรุกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน (กนส.) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 กรรมการ มลูนิธิศกึษาพฒัน์ 
 กรรมการ มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 Chief Information Officer  รองผู้จดัการใหญ่ กลุม่
เทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ กลุม่ GTS และธรุกิจตลาดทนุ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริการบริหารเงินเพ่ือธรุกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหารความเส่ียง ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

 กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 
ไทยพาณิชย์ จํากดั 
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3. นางชนิสา ชุตภิัทร์ 
กรรมการ 

4. นายบดนิทร์  อูนากูล 
กรรมการ  

การศกึษา 
 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (สาขาวิชาบญัชี) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ประวัตกิารอบรม 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 71 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 1  

ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการ สายงานการเงินและงานบริหาร ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั 
 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานนายทะเบียนและบริการ
ปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการ ศนูย์บริการปฏิบติัการหลกัทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ท่ีปรึกษาด้านการปฏิบติัการหลกัทรัพย์   
   บริษัท ทรีนีตี ้อินฟอร์เมชนั จํากดั  
 ผู้ ช่วยผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ  

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท Western Michigan University, Kalamazoo, 

USA สาขาบริหารการตลาด 
 ปริญญาตรี  Hanover College, Indiana, USA  
สาขาบริหารธรุกิจ  

ประวัตกิารอบรม 
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร  Directors Certification 

Program (DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 1  

ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 รองผู้จดัการ สายงานบรกิารหลงัการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการสายธรุกิจหลกัทรัพย์ และ
รักษาการผู้จดัการฝ่ายการประชาสมัพนัธ์ ธนาคารกรุงเทพ 
จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการสายธรุกิจหลกัทรัพย์ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการสายธรุกิจหลกัทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

 ผู้จดัการสายธนบดีธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 ผู้จดัการฝ่ายหลกัทรัพย์บริการ สายวาณิชธนกิจ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายหลกัทรัพย์บริการ สายวาณิชธนกิจ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 ผู้บริหารงานลกูค้าอาวโุส สายธนบดีธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ 
จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีการตลาด  บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง จํากดั 
ผู้ ช่วยวิจยั สถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศไทย (TDR) 

 



บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)       
 

 
20 

5. ดร.ภากร ปีตธวัชชัย 
กรรมการ 

6. นางภทัธีรา  ดลิกรุ่งธีระภพ 
กรรมการ  

การศกึษา 
 Doctoral of Business Administration in Finance and 

Economics, Boston University, USA  
 Master of Business Administration, Finance Major, 

University of Wisconsin, USA 
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (อิเลก็ทรอนิกส์) สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

ประวัตกิารอบรม 
 Columbia Senior Executive Program, Columbia 

University 
ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 รองผู้จดัการ สายงานการตลาด ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 ท่ีปรึกษา คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุ กองทนุบําเหนจ็
บํานาญข้าราชการ 

 อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการกํากบัและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพฒันาตลาดทนุไทย กระทรวงการคลงั 

 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัดแูลของกองทนุเปิดดชันี
พนัธบตัรไทย  

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงิน บริษัท นํา้ตาลมิตร
ผล จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 ประธานชมรม เอซีไอ ประเทศไทย 
 กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการจดัการลงทนุบริษัท 
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ สมาคมตราสารหนีไ้ทย 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม  University of Queensland, 

Brisbane ประเทศออสเตรเลีย 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) Monash 
University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 

ประวัตกิารอบรม 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 1  
ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิค
เคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

 ประธานอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทน  ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ประธานอนกุรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 นายกสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์  
 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

 ประธานอนกุรรมการวินยั ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 กรรมการบริหาร สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

 กรรมการ ชมรมผู้ประกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 กรรมการ สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 กรรมการ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั  

 กรรมการ บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั  

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสจ ีสนิเอเซยี 
จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทัเงนิทุน สนิเอเซยี จาํกดั (มหาชน) 

 

 



 รายงานประจําปี 2554 
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7. นายรพี สุจริตกุล 
กรรมการ 

8. นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 
กรรมการ  

การศกึษา 
 ปริญญาโทกฎหมาย มหาวิทยาลยับริสตอล ประเทศองักฤษ 

(ทนุการศกึษาธนาคารแห่งประเทศไทย)  
 ปริญญาตรีกฎหมาย (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยั
เอสเซก็ ประเทศองักฤษ (ทนุการศกึษาธนาคารแห่งประเทศ
ไทย)  

ประวัตกิารอบรม 
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Chairman Program 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 1  

ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 ท่ีปรึกษากรรมการผู้ จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จํากดั 

 กรรมการ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 ท่ีปรึกษา สภาธรุกิจตลาดทนุไทย 

 กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Eisenhower Exchange Fellowships  
ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากดั 

 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 ประธานกรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์  กสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) 

 ผู้ ช่วยเลขาธิการอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ผู้บริหารระดบัสงู สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

 นิติกร ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
การศกึษา 
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต โดยทนุมหาวิทยาลยั University 

of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ โดย
ทนุมหาวิทยาลยั University of Washington  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้า University of 
Washington  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประวัตกิารอบรม 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Certification 

Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 11  

ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี 
จํากดั (มหาชน) 

 ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 อนกุรรมการวินยั ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท
หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคนู เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 กรรมการ สมาคมสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จํากัด 
(มหาชน) 

 กรรมการผู้ จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
สถาบนัการเงินสงักดักระทรวงการคลงั 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเงินทนุวชิระธนทนุ จํากดั 

 ท่ีปรึกษา กรรมาธิการการเงินการธนาคารและสถาบัน
การเงิน สภาผู้แทนราษฎร 

 กรรมการผู้ อํานวยการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์สยามซิตี ้
ซินดิเคท  จํากดั (มหาชน) บริษัทในเครือธนาคารนคร
หลวงไทย 

 



บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)       
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9. นางสาวโสภาวดี เลศิมนัสชัย 
กรรมการ 

10. นางเกศรา มัญชุศรี 
กรรมการผู้จดัการ  

การศกึษา 
 The Wharton Advanced Management Program, 

University of Pennsylvania USA. 
 ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ประวัตกิารอบรม 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 2 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Successful Formulation and 
Execution of Strategy สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 สถาบนัพระปกเกล้า หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 14 

 สถาบนัพระปกเกล้า หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน  

ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 เลขาธิการ  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ      
 อปุนายก สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  
 นายกสมาคม นักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 กรรมการ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

 กรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
 ประธาน บริษัท รอยลัปอร์ซเลน จํากดั (มหาชน)   
ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 กรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั 

 รองผู้ จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลงัการซือ้
ขายหลกัทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

 ประธานศนูย์ระดมทนุ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ประธานท่ีปรึกษาตลาดหลกัทรัพย์ Market for Alternative 
Investment (MAI) 

 รองผู้จดัการศนูย์ระดมทนุ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโททางการเงิน Golden Gate University, San 

Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวัตกิารอบรม 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 4 

 หลกัสตูรชัน้สงูสําหรับผู้บริหารระดบัสงู ASEP 
“Advanced Senior Executive Program” สถาบนั
บณัฑิตบริหารธรุกิจ ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 82 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
ตาํแหน่งงานส่วนหน่ึงในปัจจุบัน 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการ กลุ่มงานพฒันาธุรกิจและผลิตภณัฑ์ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 กรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกํากับ
ดแูลผู้ให้บริการด้านหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน 
สํานกังานประกนัสงัคม  

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 กรรมการ สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
 กรรมการบริหาร  คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

 ผู้ อํานวยการโครงการพฒันาตลาดตราสารการเงิน ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 รองกรรมการผู้จดัการ ศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 
 ผู้ อํานวยการฝ่าย บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ สินเอเซีย จํากดั 
 Assistant Research Manager  - Standard Chartered 

Security Asia Ltd. 
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 การประชุมคณะกรรมการ 
 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้จดัให้มีขึน้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยได้มีการกําหนดไว้เป็นการ
ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี พร้อมทัง้กําหนดให้มีการประชมุเป็นการพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น  

 

ทัง้นี ้ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีการประชมุทัง้สิน้ 7 ครัง้   
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ บมจ.ตลาดอนุพันธ์ฯ ประจาํปี 2554 
 

ช่ือ 

 จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทัง้หมด 

การประชุม 
ครัง้ปกต ิ

การประชุม    
ครัง้พเิศษ 

รวม 

กรรมการชุดปัจจุบัน    
1.  นายสมพล  เกียรติไพบลูย์   ประธานกรรมการ 6/6 1/1 7/7 
2.  นายจรัมพร  โชติกเสถียร รองประธานกรรมการ 6/6 1/1 7/7 
3.  นางชนิสา ชติุภทัร์ กรรมการ 5/6 1/1 6/7 
4.   นายบดินทร์  อนูากลู 1 กรรมการ 3/4 1/1 4/5 
5.  นางภทัธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ กรรมการ 6/6 1/1 7/7 
6.  ดร.ภากร ปีตธวชัชยั กรรมการ 6/6 1/1 7/7 
7.   นายรพี   สจุริตกลุ 2 กรรมการ 3/4 - 3/4 
8. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา  กรรมการ 6/6 1/1 7/7 
9. นางสาวโสภาวดี  เลศิมนสัชยั 3 กรรมการ 3/4 1/1 4/5 
10. นางเกศรา มญัชศุรี กรรมการผู้จดัการ 6/6 1/1 7/7 
กรรมการที่ครบวาระ/ลาออกในระหว่างปี 2554 
11. ดร.พิชิต  อคัราทิตย์ 4 กรรมการ 2/2 - 2/2 
12.  นางวิภารัตน์  มีสทิธ์ิสกลุ 5 กรรมการ 2/2 - 2/2 
13.  นายสทุธิชยั  จิตรวาณิช 6      กรรมการ 1/2 - 1/2 
 

หมายเหตุ    
1 นายบดินทร์ อนูากลู ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น สามญัประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 
2 นายรพี  สจุริตกลุ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท แทนนางวิภารัตน์ มีสิทธ์ิสกลุ ตามมติท่ีประชมุ คณะกรรมการบริษัท ครัง้

พิเศษท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2554 
3 นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท แทน ดร.พิชิต อคัราทิตย์ ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 

2554 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 
4 ดร.พิชิต  อคัราทิตย์ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2554 
5 นางวิภารัตน์ มีสิทธ์ิสกลุ ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 และได้ลาออกจากการ

เป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2554 
6 นายสทุธิชยั จิตรวาณิช ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2554 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ปี 2554 ค่าตอบแทนรวมท่ีจ่ายให้แก่กรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอก รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 650,000 
บาท (หกแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ทัง้นี ้กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพนัธ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

นอกเหนือจากท่ีกลา่วข้างต้น ไม่มีกรรมการของบริษัททา่นใดมีสว่นได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใด ๆ ท่ีบริษัททําขึน้ 
 

 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ 
 

ไมมี่ เน่ืองจาก บมจ. ตลาดอนพุนัธ์ฯ ไมมี่บริษัทในเครือ 
 

 การเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ  
 

การเปล่ียนการถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการ ในปี 2554 มีดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 1 จาํนวนหุ้นเพิ่ม/(ลด) 

ระหว่างปี ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 
1.  นายสมพล  เกียรติไพบลูย์   - - - 
2.  นายจรัมพร  โชติกเสถียร 1 1  - 
3.  นางชนิสา ชติุภทัร์ 1  1 - 
4. นายบดินทร์  อนูากลู - - - 
5.  นางภทัธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ - - - 
6.  ดร.ภากร ปีตธวชัชยั  1 1 - 
7.   นายรพี สจุริตกลุ  - - - 
8. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา - -  - 
9. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั - - - 
10. นางเกศรา มญัชศุรี 1  1 - 

 

  1  บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 10,000,000 หุ้น 
 
  



 รายงานประจําปี 2554 
 

 
25 

 คณะอนุกรรมการ 
 

คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนพุนัธ์ฯ มีมติแต่งตัง้คณะอนกุรรมการต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสยติุธรรมตอ่การปฏิบติังาน ซึง่ได้แก่ 
 

คณะกรรมการอุทธรณ์    
วาระการดาํรงตาํแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับ             

คําอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสัง่การพิจารณาคําขอทเุลาการบงัคบัตามคําสัง่ลงโทษ  พิจารณา และสัง่การอ่ืน
ใดเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดอนพุนัธ์ รวมตลอดถงึการปฏิบติัอ่ืนใดท่ีจําเป็นตอ่กระบวนการพิจารณาอทุธรณ์   

 

คณะอนุกรรมการวนัิย  
วาระการดาํรงตาํแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
โดยคณะอนกุรรมการดงักลา่ว มีอํานาจพิจารณาความผิดและลงโทษบคุคลท่ีฝ่าฝืนหรือ มีสว่น

เก่ียวข้องในการฝ่าฝืนข้อกําหนดของตลาดอนพุนัธ์ พิจารณาและสัง่การอ่ืนใดให้เป็นไปตามข้อกําหนดดงักล่าว 
รวมถึงการปฏิบัติอ่ืนใดท่ีจําเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยและกรณีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการอนมุตั ิ
  

ลาํดับ รายช่ือ  ตาํแหน่ง 

1. ศ.หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการ 

2. นายชยัเกษม   นิติสริิ กรรมการ 

3. นายโชคชยั   ตัง้พลูสนิธนา กรรมการ 

4. นายมานพ  นาคทตั กรรมการ 

5. ดร.สมจินต์  ศรไพศาล กรรมการ 

6 นายชินกิต อดลุย์ธีรกิจ เลขานกุาร 

ลาํดับ รายช่ือ  ตาํแหน่ง 

1. นายรพี สจุริตกลุ ประธานอนกุรรมการ 

2. นายมนตรี ศรไพศาล อนกุรรมการ 

3. นายศกัรินทร์ ร่วมรังษี อนกุรรมการ 

4. นายสทุธิ สขุย่ิง อนกุรรมการ 

5. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา อนกุรรมการ 

6 นางสมุาลี เลิศธนะพร เลขานกุาร 
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 รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ตลาด
อนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูใน
งบการเงินเหล่านี ้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ       
ปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่     
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญั           
ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเช่ือวา่การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี  ้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   
 

 
 
ณฐพร  พนัธุ์อดุม 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3430 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
 

15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

   
พ.ศ. 2554 

 
พ.ศ. 2553 

 
หมายเหตุ 

 
       พันบาท 

 
       พันบาท 

สนิทรัพย์ 
     

สนิทรัพย์หมุนเวียน 
     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7  
 

11,895 
 

8,470 

เงินลงทนุชัว่คราว 8  
 

97,660 
 

27,000 

ลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับ 9  
 

37,210 
 

26,163 

ดอกเบีย้ค้างรับ 
  

654 
 

110 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการใหญ่ 6  
 

200,000 
 

200,000 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 10  
 

151 
 

2,079 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 
  

347,570 
 

263,822 

      
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     
เงินลงทนุระยะยาว 8  

 
5,000 

 
13,268 

อปุกรณ์ - สทุธิ 11  
 

234 
 

326 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 12  
 

124 
 

160 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  

5,358 
 

13,754 

รวมสนิทรัพย์ 
  

352,928 
 

277,576 

      

      

      

      

      
 
      

 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินในหน้า 33 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

    
พ.ศ. 2554 

 
พ.ศ. 2553 

  
หมายเหตุ 

 
       พันบาท 

 
       พันบาท 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 
     

หนีส้นิหมุนเวียน 
     

เจ้าหนีแ้ละคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
  

85,762 
 

34,050 

รายได้รับลว่งหน้า 
  

53,608 
 

88,800 

ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างจ่าย 
  

377 
 

35 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 
  

5 
 

156 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
  

9,129 
 

1,186 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 
  

127 
 

128 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 
  

149,008 
 

124,355 

รวมหนีส้นิ 
  

149,008 
 

124,355 

      
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     
ทนุเรือนหุ้น 

     

 
ทนุจดทะเบียน 

     

 
     หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

  
100,000 

 
100,000 

 
ทนุท่ีออกและชําระแล้วเตม็มลูค่า 

     

 
     หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

  
100,000 

 
100,000 

กําไรสะสม 
     

 
จดัสรรแล้ว 

     

 
   สํารองตามกฎหมาย 13  

 
7,220 

 
3,683 

 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

  
96,700 

 
49,538 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

203,920 
 

153,221 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

352,928 
 

277,576 

       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินในหน้า 33 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

    
พ.ศ. 2554 

 
พ.ศ. 2553 

  
หมายเหตุ 

 
       พันบาท 

 
       พันบาท 

       
รายได้ 

     
คา่ธรรมเนียมการซือ้ขาย 

  
414,964 

 
193,043 

คา่ธรรมเนียมสมาชิก 
  

69,419 
 

71,750 

รายได้คา่บริการข้อมลู 
  

11,775 
 

11,354 

รายได้จากเงินลงทนุ 
  

5,621 
 

4,262 

รายได้อ่ืน 
  

1,694 
 

3,165 

รวมรายได้ 
  

503,473 
 

283,574 

      
ค่าใช้จ่าย 

     
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 14  

 
401,808 

 
247,661 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
  

650 
 

640 

รวมค่าใช้จ่าย 
  

402,458 
 

248,301 

       
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 

  
101,015 

 
35,273 

ภาษีเงินได้ 
  

(30,316) 
 

(10,582) 

กาํไรสุทธิ 
  

70,699 
 

24,691 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  

- 
 

- 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
  

70,699 
 

24,691 

       

       
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 

     
กําไรสทุธิ 15 

 
7.07 

 
2.47 

      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินในหน้า 33 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

      
กาํไรสะสม 

  
    

ทุนที่ออกและ 
 

สาํรองตาม 
 

ยังไม่ได้ 
  

    
ชาํระแล้ว 

 
กฎหมาย 

 
จัดสรร 

 
รวม 

  
หมายเหตุ 

 
 พันบาท 

 
 พันบาท 

 
 พันบาท 

 
 พันบาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
  

100,000 
 

3,683 
 

49,538 
 

153,221 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 
  

- 
 

- 
 

70,699 
 

70,699 

สํารองตามกฎหมาย 13 
 

- 
 

3,537 
 

(3,537) 
 

- 

เงินปันผลจ่าย 16 
 

- 
 

- 
 

(20,000) 
 

(20,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
  

100,000 
 

7,220 
 

96,700 
 

203,920 

           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 

  
100,000 

 
2,449 

 
46,281 

 
148,730 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 
  

- 
 

- 
 

24,691 
 

24,691 

สํารองตามกฎหมาย 13 
 

- 
 

1,234 
 

(1,234) 
 

- 

เงินปันผลจ่าย 16 
 

- 
 

- 
 

(20,200) 
 

(20,200) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
  

100,000 
 

3,683 
 

49,538 
 

153,221 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินในหน้า 33 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 
พ.ศ. 2554 

 
พ.ศ. 2553 

  
หมายเหตุ 

 
     พันบาท 

 
     พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 
  

101,015 
 

35,273 

รายการปรับปรุง   
   

 
คา่เส่ือมราคา 11 

 
92 

 
249 

 
คา่ตดัจําหน่าย 12 

 
36 

 
71 

 
รายได้จากเงินลงทนุ 

  
(5,621) 

 
(4,262) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และ 

หนีส้นิดําเนินงาน 
  

95,522 
 

31,331 

สนิทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง 
     

 
ลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับ 

  
(11,047) 

 
18,501 

 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

  
1,928 

 
(1,585) 

หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง) 
     

 
เจ้าหนีแ้ละคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

  
51,712 

 
(38,643) 

 
รายได้รับลว่งหน้า 

  
(35,192) 

 
(39,778) 

 
ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างจ่าย 

  
342 

 
(4) 

 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 

  
(151) 

 
68 

 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 

  
(1) 

 
128 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 

ก่อนการจ่ายภาษีเงินได้ 
  

103,113 
 

(29,982) 

 
จ่ายภาษีเงินได้ 

  
(22,373) 

 
(10,778) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน    
80,740 

 
(40,760) 

      

      

      

      
หมายเหตปุระกอบงบการเงินในหน้า 33 ถงึ 53 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  

    

 
พ.ศ. 2554 

 
พ.ศ. 2553 

  
หมายเหตุ 

 
     พันบาท 

 
     พันบาท 

      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
รับรายได้จากเงินลงทนุ 

  
5,077 

 
4,368 

ซือ้เงินลงทนุชัว่คราว 
  

(142,501) 
 

(62,282) 

ขายเงินลงทนุชัว่คราว 
  

80,109 
 

66,218 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการใหญ่ลดลง 6 
 

- 
 

52,000 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน   
(57,315) 

 
60,304 

      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ      
จ่ายเงินปันผล 16 

 
(20,000) 

 
(20,200) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ   
(20,000) 

 
(20,200) 

       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ   

3,425 
 

(656) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 
  

8,470 
 

9,126 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 7 
 

11,895 
 

8,470 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทยเม่ือวันท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยเป็นบริษัทยอ่ยท่ีถกูถือหุ้นทัง้หมดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการเป็นศนูย์กลางการซือ้ขายและท่ีปรึกษาเพ่ือการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า หรือตราสารทางการเงินทกุประเภท รวมทัง้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมการซือ้ขายของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า 
 

บริษัทจดัตัง้ขึน้และมีสถานประกอบการตามท่ีอยูท่ี่ได้จดทะเบียนไว้ดงันี ้ 
 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ประเทศไทย 
 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัจากผู้บริหารของบริษัท เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัซึง่ใช้ในการจดัทํางบการเงิน มีดงัตอ่ไปนี ้
 

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินได้จัดทําขึน้ตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใต้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  

 

งบการเงินได้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวดัมลูค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทนุท่ี
อธิบายในนโยบายการบญัชีในลําดบัตอ่ไป 

 

การจดัทํางบการเงินให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบญัชีท่ีสําคญัและการใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารซึง่จดัทําขึน้ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชี
ของบริษัทไปถือปฏิบติัและต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดลุยพินิจของผู้บริหาร หรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกับ 
ข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสําคญัตอ่งบการเงินในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจัดทําขึน้จากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนือ้ความ
ขดัแย้งกนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตา่งกนั ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
 
ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม ่และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ท่ีบริษัทได้นํามาถือปฏิบติั 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสนิค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
 ทางบญัชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองต้นทนุการกู้ ยืม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการ 
 ท่ีเก่ียวข้องกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 เร่ืองการบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
 เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
 เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสว่นได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองกําไรตอ่หุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ่) 
 
ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม ่และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ท่ีบริษัทได้นํามาถือปฏิบติั (ตอ่) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหนีส้นิ และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้  
 และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ืองสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการ 
   (ปรับปรุง 2552) ดําเนินงานท่ียกเลกิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ืองการสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ืองสญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
   ฉบบัท่ี 15  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ืองรายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ 
 โฆษณา 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ่) 
 

ข) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีมี 
ผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่บริษัทยงั
ไมไ่ด้นํามาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และ 
 การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก 
 รัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 
 แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ืองความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมี่ความ 
 เก่ียวข้องอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม 
 ดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จาก 
 สนิทรัพย์ท่ีไมไ่ด้คิดคา่เส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม ่
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ืองภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง 
 ภาษีของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

 

ผู้บริหารของบริษัท ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่ 
การตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระสําคญัตอ่งบการเงินท่ีนําเสนอ โดยมีมาตรฐานการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัตอ่บริษัทท่ีนํามาพิจารณาดงันี ้

 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) ได้กําหนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายใน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และต้องแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของท่ีไม่ได้
เกิดจากรายการกับผู้ ถือหุ้นแยกต่างหากจากรายการกับผู้ ถือหุ้น กิจการสามารถเลือกแสดงงบเดียว 
(งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ) หรือสองงบ (งบกําไรขาดทนุและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ) ในกรณีท่ีกิจการมี
การปรับปรุงย้อนหลงัหรือจดัประเภทรายการใหม่ กิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดของ
งวดท่ีนํามาเปรียบเทียบล่าสดุ นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วนัสิน้งวดปัจจุบนั และ ณ วนัสิน้งวดก่อน 
อย่างไรก็ดีสําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และ 
เป็นรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีกิจการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) มาใช้แต่กิจการ
สามารถเลือกท่ีจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไมแ่สดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัต้นงวด
ของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบ บริษัทได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันีต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
โดยบริษัทเลือกท่ีจะแสดงงบเด่ียว (งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ)  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ่) 

 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เก่ียวข้องกบัภาษีเงินได้ ซึง่รวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั และภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี หนีส้ินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัคํานวณจากจํานวนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายแก่ 
หรือได้รับคืนจากหน่วยงานจดัเก็บภาษี โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดว่า
จะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคํานวณโดยอ้างอิงจากผล
แตกตา่งชัว่คราวของฐานภาษีของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ และมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ด้วย
อตัราภาษีสําหรับงวดท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือในงวด
ท่ีกิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชําระหนีส้ินภาษี โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือท่ี
คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคับใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน บริษัทจะเร่ิมนํามาตรฐานการ
บญัชีฉบบันีม้าปฏิบติัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงย้อนหลงั ซึ่งคาดว่าน่าจะทําให้มี
เกิดรายการภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และมีผลกระทบตอ่กําไรสะสมและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ผู้บริหารของ
บริษัทอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี ้

 

2.3 เงนิตราต่างประเทศ  
 

รายการตา่งๆ ในงบการเงินของบริษัทวดัมลูคา่โดยใช้สกลุเงินบาท งบการเงินนําเสนอในสกลุเงินบาท 
 

บริษัทแปลงคา่รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
และแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทนุท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชําระ
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ ได้บนัทกึไว้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 

2.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภท  
(แต่ไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลาท่ีกําหนด) เงินลงทนุระยะสัน้อ่ืนท่ีมี
สภาพคล่องสูงและมีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่ายชําระภาระผูกพันใน 
ระยะสัน้ ซึง่มีอายไุมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้มา    
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2.5 เงนิลงทุน 

 
ตราสารหนีซ้ึ่งบริษัทตัง้ใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบกําหนด 
เงินลงทนุท่ีถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทนุตดัจําหน่ายสทุธิจากขาดทนุจากการด้อยค่า ผลต่างระหว่าง
ราคาทนุท่ีซือ้มากบัมลูค่าไถ่ถอนของตราสารหนีจ้ะถกูตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงตลอดอายขุอง 
ตราสารหนีท่ี้เหลือ 
 
เม่ือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสทุธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกใน 
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจําหน่ายเงินลงทนุท่ีถืออยู่บางส่วน การคํานวณต้นทนุสําหรับเงินลงทนุท่ีจําหน่ายไปและ 
เงินลงทนุท่ียงัถืออยูใ่ช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 

 
2.6 ลูกหนีแ้ละรายได้ค้างรับ 

 
ลกูหนีไ้ด้แก่ ลูกหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์และบริษัททั่วไป ส่วนรายได้ค้างรับ ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการท่ียังมิได้ออกใบแจ้งหนี  ้ลูกหนีแ้ละรายได้ค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้ักค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 
 
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชําระหนี ้
ในอนาคตของลกูค้า ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต สถานการณ์ท่ีอาจทําให้ทราบและระบไุด้ถึงการ
ผิดนดัชําระหนี ้และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด ลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับจะถูกจําหน่ายออกจากบญัชี
เม่ือทราบวา่เป็นหนีส้ญู และจะบนัทกึไว้เป็นสว่นหนึง่ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
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2.7 อุปกรณ์ 
 
อปุกรณ์ แสดงด้วยราคาทนุเดิมหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเส่ือมราคาคํานวณโดย 
วิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายกุารให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้ของ
สนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้
 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ 5 - 20 ปี 
อปุกรณ์สํานกังาน 5 - 10 ปี 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 
 
ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมลูค่าซากของอุปกรณ์ของบริษัท โดยผู้บริหารจะมี 
การทบทวนมลูค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และแก้ไขตามความเหมาะสม ณ วนัสิน้งวด 
หากมลูค่าซากและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 
หรือมีการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานโดยการขายหรือเลกิใช้ 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เทา่กบัมลูค่าท่ีคาด
วา่จะได้รับคืนทนัที 
 
การซ่อมแซมและบํารุงรักษา จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีท่ีเกิดรายการนัน้  
ต้นทนุของการปรับปรุงให้ดีขึน้ท่ีสําคญัจะบนัทึกรวมไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนัน้จะทําให้บริษัทได้ประโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการ
ปรับปรุงสินทรัพย์ท่ีได้มา การปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของ
สนิทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
รายการกําไรและขาดทนุจากการจําหน่ายคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนท่ีได้รับกบัราคาตามบญัชี 
และจะรวมไว้อยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
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2.8 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีบริษัทซือ้มาและมีอายกุารใช้งานจํากดั ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทนุ
หกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตวัตนจะถูกตดัจําหน่ายและบนัทึกใน 
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจาก
วนัท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี 
 

ต้นทุนท่ีใช้ในการพฒันาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเม่ือเกิดขึน้ ต้นทนุโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึง่สามารถระบไุด้และเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
มากกวา่หนึง่ปี จะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  
 

ต้นทนุโดยตรงรวมถึงราคาซือ้ และรายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมท่ีจะใช้
ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ่งทําให้เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เกินกวา่ขีดความสามารถเดิมจะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
 

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัท โดยผู้บริหารจะมีการ
ทบทวนค่าตดัจําหน่ายเม่ืออายกุารใช้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือ 
มีการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานโดยการขายหรือเลกิใช้ 

 
2.9 การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม ่ 
ในกรณีท่ีมีข้อบง่ชี ้บริษัทจะทําการประมาณมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ 
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสงูกวา่มลูคา่ท่ีจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เว้นแต่
เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมลูค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิน้เดียวกันท่ีเคยรับรู้ในส่วนของ 
เจ้าของและมีการด้อยคา่ในเวลาตอ่มา  ในกรณีนีจ้ะรับรู้ในสว่นของเจ้าของ 
 

มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลกัทรัพย์ท่ีถือจนครบกําหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทนุตดัจําหน่าย คํานวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 
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2.9 การด้อยค่า (ตอ่) 
 

มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช่สนิทรัพย์ทางการเงิน หมายถงึ มลูคา่จากการใช้ของสินทรัพย์
หรือมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์หกัต้นทุนในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูค่าจาก
การใช้ของสนิทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัรา 
คิดลดก่อนภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมลูคา่ท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเส่ียง
ท่ีมีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืนจะพิจารณา 
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนรวมกบัหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสนิทรัพย์นัน้เก่ียวข้องด้วย 
 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถกูกลบัรายการ เม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึน้ 
ในภายหลัง และการเพิ่มขึน้นัน้สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ สําหรับสินทรัพย์ 
ทางการเงินท่ีบนัทกึโดยวิธีราคาทนุตดัจําหน่าย การกลบัรายการจะถกูบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน  
ณ ทกุวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคํานวณมลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบั
รายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือ 
คา่ตดัจําหน่าย เสมือนหนึง่ไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน 

 

2.10  เจ้าหนีแ้ละค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

เจ้าหนีแ้ละคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายแสดงในราคาทนุ 
 

2.11 ประมาณการหนีส้นิ 
 

ประมาณการหนีส้ินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษัทมีภาระหนีส้ินตามกฎหมายท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัขึน้ 
อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง
ถูกจ่ายไปเพ่ือชําระภาระหนีส้ินดังกล่าว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหนีส้ินได้อย่างน่าเช่ือถือ 
ถ้าผลกระทบดงักลา่วมีจํานวนท่ีเป็นสาระสําคญั  ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสด 
ท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อนภาษีเงินได้ เพ่ือให้สะท้อนจํานวนท่ีอาจประเมิน
ได้ในตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหนีส้ิน เม่ือได้จ่ายชําระประมาณการหนีส้ินไปแล้ว 
หากแน่ใจวา่จะได้รับคืนอยา่งแน่นอน ให้บนัทกึรายจ่ายท่ีจะได้รับคืนเป็นสนิทรัพย์แยกตา่งหาก 
 

ประมาณการหนีส้ินรับรู้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะจ่ายชําระตามกฎหมายหรือจากการอนมุาน 
อยา่งไรก็ตาม ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีมีอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองไมถื่อเป็นประมาณการหนีส้นิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.12 การรับรู้รายได้ 
 

รายได้ท่ีรับรู้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 

บริษัทรับรู้รายได้คา่บริการข้อมลูเม่ือได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว 
 

ค่าธรรมเนียมสมาชิกประกอบด้วย ค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าเข้าเป็นสมาชิกจะทยอย
รับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมให้บริการ ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีรับรู้รายได้ 
เม่ือได้ให้บริการแล้ว 
 

รายได้ดอกเบีย้รับรู้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยคํานึงถึงอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวนั 
ครบอายแุละคํานงึถงึจํานวนเงินต้นท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสําหรับการบนัทกึค้างรับของบริษัท 
 

รายได้อ่ืนรับรู้เม่ือมีสทิธิ 
 

2.13 ค่าใช้จ่าย 
 

คา่ใช้จ่ายบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับงวดท่ีคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเกิดขึน้ 
 

2.14 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการของบริษัท (โดยไม่รวมเงินเดือน 
โบนสั และผลประโยชน์เก่ียวข้องท่ีจ่ายให้กบัผู้บริหาร) 
 

2.15 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล 
 

2.16 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนัคือ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษี
ท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปี
ก่อน ๆ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 
บริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดและจากการไม่ปฏิบติั
ตามข้อกําหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์  
เพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการค้า  
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ 
ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท เน่ืองจากดอกเบีย้ของหลกัทรัพย์ท่ีเป็น 
ตราสารหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมสว่นใหญ่มีอตัราคงท่ี 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนและการฝากเงนิ 
 
ความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลกูค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนีแ้ก่บริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้ 
เม่ือครบกําหนด 
 
บริษัทไมมี่ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของการลงทนุหรือการฝากเงินในสถาบนัการเงิน แต่อาจจะยงัคงมีความเส่ียง
ต่อราคาตลาด (Market risks) ในฐานะท่ีเป็นผู้ลงทนุในตราสารทางการเงิน และความเส่ียงจากฐานะการเงินของ 
ผู้ ท่ีออกตราสารท่ีลงทนุ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการกระจายเงินลงทนุและเงินฝากไว้ในสถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือ 
ตามนโยบายการลงทนุตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการลงทุน โดยเงินส่วนท่ีเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน 
จะคํานึงถึงการกระจายการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสงู และเงินลงทนุส่วนท่ีนอกเหนือจากสภาพคล่อง
เพ่ือการดําเนินงานนัน้ ให้กิจการใหญ่กู้ ยืมเพ่ือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและความคล่องตวัในการบริหาร 
เงินลงทนุ 

  



บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)       
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 

 
44 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ตอ่) 
 
นโยบายและกรอบการลงทนุเก่ียวกบัประเภทและสดัสว่นการลงทนุในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดงันี ้
 

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
  

หลกัทรัพย์รัฐบาล หุ้นกู้หรือพนัธบตัรของรัฐวิสาหกิจ ไมจํ่ากดัจํานวน 

   หรือนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

   ท่ีกระทรวงการคลงัคํา้ประกนั  
  

เงินฝาก บตัรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของเงินลงทนุรวมตอ่หนึง่สถาบนั 

   ตัว๋สญัญาใช้เงินของบริษัทเงินทนุ     การเงิน 

   หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
  

หุ้นกู้หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ไมเ่กินร้อยละ 10 ของเงินลงทนุรวมตอ่ผู้ออก 

   (ไม่รวมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพ) และตัว๋แลกเงิน    หลกัทรัพย์แตล่ะรายและไมเ่กินร้อยละ 5 ของ 
    เงินลงทนุรวมตอ่จํานวนท่ีออกหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
  

หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของเงินลงทนุรวมตอ่หนึง่กองทนุ 

   หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารหนี ้    และไมเ่กินร้อยละ 20 ของเงินลงทนุรวม 

    ตอ่บริษัทจดัการแตล่ะแหง่ 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
เน่ืองจากบริษัทมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง ดังนัน้จึงยังไม่มีนโยบายท่ีจะจัดหาเงินทุนเพิ่มจากแหล่งภายนอก 
ในระยะเวลาอนัสัน้ บริษัทมีนโยบายจะลงทนุในสถาบนัการเงินท่ีมีความเส่ียงต่ําและได้ผลตอบแทนท่ีดี 
 
การกาํหนดมูลค่ายุตธิรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษัทกําหนดให้มีการกําหนดมลูค่ายติุธรรมทัง้สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน มลูค่ายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินท่ีผู้ ซือ้และผู้ ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือชําระ
หนีส้นิกนั ในขณะท่ี ทัง้สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกนั วตัถปุระสงค์ของการวดัมลูค่าและ/หรือการเปิดเผยมลูค่ายติุธรรม 
ถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี ้(ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหต ุ
ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์และหนีส้นินัน้ๆ)  
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ตอ่) 
 

การกาํหนดมูลค่ายุตธิรรม (ตอ่) 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีสําคญัซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับ เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการใหญ่ เจ้าหนีแ้ละค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีมลูคา่
ใกล้เคียงกบัมลูคา่ยติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้ถือจนครบกําหนด พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซือ้ ณ วันท่ี 
ในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีถือจนครบกําหนดถูกพิจารณา เพ่ือความมุ่งหมายในการเปิดเผยใน 
งบการเงินเทา่นัน้ ตามท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 
 

4 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทในการบริหารทนุนัน้ เพ่ือดํารงไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบริษัท 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสีย 
 

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 

5 ประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

บริษัทมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 
ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดขึน้จริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสําคญัและข้อสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็น
สาระสําคัญท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า  
มีดงันี ้
 
5.1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

 

บริษัทได้กําหนดให้มีการสอบทานยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นประจํา เพ่ือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
ลกูหนีก้ารค้าซึ่งเก่ียวพนักบัประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการท่ีลกูค้าไม่มีความสามารถในการ
ชําระหนี ้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูนัน้เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคตซึ่ง
การประเมินนัน้อยู่บนพืน้ฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม สถานการณ์ท่ีอาจทําให้
ทราบและระบไุด้ถงึการผิดนดัชําระหนี ้และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด 



บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)       
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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5 ประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ (ตอ่) 
 

5.2 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่ซากของอาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าซาก 
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ได้
ใช้งานโดยการขายหรือเลกิใช้ 
 

6 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน 
 

กิจการและบคุคลท่ีควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกบับริษัททัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบคุคลดงักล่าวเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 
กิจการย่อยและกิจการย่อยลําดบัถดัไป กิจการร่วมและบคุคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่ง
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสําคัญรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจน
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลเหลา่นัน้ กิจการและบคุคลทัง้หมดเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

ในการพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซึ่งอาจมีขึน้ได้ จะคํานึงถึงรายละเอียดของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

ความสมัพันธ์ท่ีบริษัทมีกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการ 
ท่ีบริษัทควบคมุ หรือควบคมุร่วมกนั หรือเป็นกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษัทมีดงันี ้
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตัง้ ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไทย เป็นกิจการใหญ่ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราร้อยละ 99.99 
   และกรรมการทัง้หมดเป็นผู้แทนของกิจการใหญ่ 
   

บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุร่วมกนั 
   ของกิจการใหญ่ในอตัราร้อยละ 50 และ 

 มีกรรมการร้อยละ  50 เป็นผู้แทนของกิจการใหญ่ 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  
  

รายได้จากเงินลงทนุ อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากสถาบนัการเงิน 
คา่บริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 



 รายงานประจําปี 2554 
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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6 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 
 
รายการท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 สรุปได้ดงันี ้
 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 

   
6.1 รายได้จากเงนิลงทุน   
 กิจการใหญ่ 4,000 3,528 

   
6.2 รายได้อ่ืน   
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  - 1,976 

   
6.3 ค่าบริการ   

กิจการใหญ่ 398,700 246,563 

   
6.4 ยอดค้างชาํระที่เกดิจากการซือ้บริการ   
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

กิจการใหญ่ 85,561 33,530 

 
6.5 เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ 

 อัตราดอกเบีย้   
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี พันบาท พันบาท 

     

กิจการใหญ่ 2.00 1.50 200,000 200,000 

 
กิจการใหญ่มีนโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยกิจการใหญ่เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุนเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทัง้นีกิ้จการใหญ่จะกู้ ยืมจากกิจการย่อยในรูปของ 
ตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่มีกําหนดระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 1 ปี และมีอตัราดอกเบีย้อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินฝาก
สถาบนัการเงิน อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วอาจมีการทบทวนใหมต่ามความเหมาะสม 

  



บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)       
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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6 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 
 
รายการท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 สรุปได้ดงันี ้
(ตอ่) 
 
6.5 เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ (ตอ่) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 
2553 มีดังนี ้ 
 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 

   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 200,000 252,000 
ลดลง - (52,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 200,000 200,000 

 
7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 

   
เงินสดในมือ 3 3 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวนั 11,892 8,467 

รวม 11,895 8,470 

 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.50 - 1.65 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2554 (พ.ศ. 2553 : 
ระหวา่งร้อยละ 0.10 - 0.50 ตอ่ปี) 

  



 รายงานประจําปี 2554 
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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8 เงนิลงทุน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 

   
เงนิลงทุนช่ัวคราว   
ตราสารหนีท่ี้ถือจนครบกําหนด   

   เงินฝากออมทรัพย์ 5,000 10,000 
   เงินฝากประจํา 45,293 17,000 
   ตัว๋แลกเงิน 47,367 - 

รวม 97,660 27,000 

   

เงนิลงทุนระยะยาว   
ตราสารหนีท่ี้ถือจนครบกําหนด   

   เงินฝากประจํา - 8,268 
   หุ้นกู้  5,000 5,000 

รวม 5,000 13,268 
 

รายการเคล่ือนไหวสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ของเงินลงทนุ มีดงันี ้
 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 

   
ราคาตามบญัชีต้นปี 40,268 44,204 
ซือ้ระหวา่งปี 142,501 62,282 
ขายระหวา่งปี (80,109) (66,218) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 102,660 40,268 
 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินฝากออมทรัพย์ มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.50 ตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2554 (พ.ศ. 2553 : ระหวา่งร้อยละ 0.10 - 0.50 ตอ่ปี) 
 

เงินฝากประจํา ได้แก่ เงินฝากประจํากบัธนาคารประเภท 3 ถงึ 12 เดือน มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 2.60 - 3.70 ต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2554 (พ.ศ. 2553 : ระหวา่งร้อยละ 1.13 - 2.00 ตอ่ปี) 
 

ตัว๋แลกเงินของสถาบนัการเงินประเภท 1 ถงึ 4 เดือน มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 3.15 - 4.50 ตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2554 
(พ.ศ. 2553 : ไมมี่) 



บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)       
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สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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8 เงนิลงทุน 
 

เงนิลงทุนระยะยาว 
 

เงินฝากประจํา ได้แก่ เงินฝากประจํากบัธนาคารประเภท 2 ปี มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.75  ตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2553 
 

ตราสารหนีท่ี้ถือจนครบกําหนด ได้แก่ หุ้นกู้  มีกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน 5 ปี อตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
สําหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 และร้อยละ 4.90 ต่อปี สําหรับปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 5 นับจากวนัออกหุ้นกู้  และมีอัตราผลตอบแทน 
ตามราคาตลาดร้อยละ 3.45 ตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2554 (พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 3.29 ตอ่ปี) มีกําหนดชําระดอกเบีย้ปีละ 4 ครัง้ 
โดยมีราคาตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 5.1 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : จํานวน 5.2 ล้านบาท) 

 

9 ลูกหนีแ้ละรายได้ค้างรับ 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 
   

ลกูหนี ้ 443 920 
รายได้ค้างรับ 36,767 25,243 

รวม 37,210 26,163 
 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีมี้ดงันี ้
 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 
   

กิจการอ่ืนๆ   

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 443 794 
เกินกําหนดชําระน้อยกวา่ 3 เดือน - 126 

รวม 443 920 
 

โดยทัว่ไประยะเวลาการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัทมีระยะเวลาตัง้แต ่1 วนัถงึ 15 วนั 
 

10 สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 
   

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 147 23 
ภาษีซือ้รอนําสง่ 4 - 
ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างรับ - 2,056 

รวม 151 2,079 



 รายงานประจําปี 2554 
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 

 
51 

11 อุปกรณ์ - สุทธิ 

 เคร่ืองตกแต่ง ตดิตัง้   
 และอุปกรณ์ คอมพวิเตอร์ รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552    
ราคาทนุ 629 695 1,324 
หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (390) (359) (749) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 239 336 575 

    
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 239 336 575 
คา่เส่ือมราคา (110) (139) (249) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 129 197 326 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    
ราคาทนุ 629 695 1,324 
หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (500) (498) (998) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 129 197 326 

    
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 129 197 326 
คา่เส่ือมราคา (34) (58) (92) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 95 139 234 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    
ราคาทนุ 629 695 1,324 
หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (534) (556) (1,090) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 95 139 234 
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12 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 
   

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม   
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 160 231 

คา่ตดัจําหน่าย (36) (71) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 124 160 

   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
ราคาทนุ 352 352 

หกั  คา่ตดัจําหน่ายสะสม (228) (192) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 124 160 

 
13 สาํรองตามกฎหมาย 
 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,683 2,449 
จดัสรรระหวา่งปี 3,537 1,234 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 7,220 3,683 

 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดงักลา่วมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินสํารองนีจ้ะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
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14 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 หมายเหตุ พันบาท พันบาท 
    

คา่บริหารจดัการ  398,700 246,563 
เงินอดุหนนุให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต.  2,000 - 
คา่ใช้จ่ายทางการตลาด  176 324 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 11, 12 128 320 
อ่ืนๆ  804 454 

รวม  401,808 247,661 

    
 
15 กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
กําไรต่อหุ้ นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้ นสามัญ ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย 
ถ่วงนํา้หนกัท่ีออกจําหน่ายในระหวา่งปี 
  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
    

กําไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั (พนับาท)  70,699 24,691 
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีออกจําหน่าย    
 ในระหวา่งปี (หุ้น)  10,000,000 10,000,000 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)  7.07 2.47 

 
16 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัการจดัสรรกําไรสําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 2  บาท สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 10 ล้านหุ้น รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 20.0 ล้านบาท เงินปันผลดงักลา่วได้จ่ายไปแล้วในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 
 
ในการประชุมสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัการจดัสรรกําไรสําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 2.02 บาท สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 10 ล้านหุ้น รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 20.2 ล้านบาท เงินปันผลดงักลา่วได้จ่ายไปแล้วในระหวา่งปี พ.ศ. 2553 
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 รายช่ือและที่อยู่บริษัทสมาชิกตลาดอนุพนัธ์ 
 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 
 
 

สมาชกิทั่วไป 
 

    

ACLS  บริษัทหลกัทรัพย์ สินเอเซีย จํากดั               
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 18 
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2658-9000   โทรสาร 0-2658-9292     
www.acls.co.th 
 

 CLSAT  บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั   
87 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส  
ชัน้ 16 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2257-4600   โทรสาร 0-2253-0534          
www.clsa.com 

AIRA  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)  
2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชัน้ 2 และชัน้ 8  
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2684-8888   โทรสาร 0-2256-0284 
www.aira.co.th 
 

 CNS  บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2638-5000   โทรสาร 0-2287-6001          
www.cns.co.th 

ASP  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน)               
175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศพัท์ 0-2285-1666   โทรสาร 0-2285-1901          
www.asiaplus.co.th 
 

 CS  บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั      
990 อาคารอบัดลุราฮิมเพลส ชัน้ 27  
ห้องเลขท่ี 2701 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
โทรศพัท์ 0-2614-6000   โทรสาร 0-2614-6362          
www.credit-suisse.com 
 

BLS  บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)                   
191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม    
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2231-3777   โทรสาร 0-2231-3951          
www.bualuang.co.th 
 

 DBSV  บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15  
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330    
โทรศพัท์ 0-2657-7000   โทรสาร 0-2657-7777          
www.dbsvitrade.com 
 

CGS  บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 2, 3 และ 9 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2205-7000   โทรสาร 0-2254-4032 
http://www.cgsec.co.th  
 

 FSL  บริษัทหลกัทรัพย์ฟินนัซา่ จํากดั                          
48/45 ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2658-9500   โทรสาร 0-2658-9292         
ww.fnsyrus.com 

CIMBS  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั   
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ชัน้ 24-25 ซอยหลงัสวน  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2657-9000   โทรสาร 0-2657-9111           
www.cimbsecurities.co.th 

 FSS  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน)         
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์  
ชัน้ 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2658-9500   โทรสาร 0-2658-9292         
ww.fnsyrus.com 
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GBS  บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั  
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซัน่ส์ เพลส ชัน้ 8 และ 12 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330  
โทรศพัท์ 0-2672-5999   โทรสาร 0-2672-5888 
www.globlex.co.th 
 

 KTBS  บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส ชัน้18
และ39 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2648-1111   โทรสาร 0-2648-1000 
www.ktbst.co.th 

IVG  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)  
540 อาคารเมอร์คิวร่ีทาวเวอร์ ชัน้ 18  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2658-5800   โทรสาร 0-2658-5779 
www.ivglobal.co.th 
 

 KTZ  บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั                              
287 อาคารลิเบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 8-9, 15-17 และ 21  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก   
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2695-5000   โทรสาร 0-2631-1709 
www.ktzmico.com 

JPM  
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั       
20 อาคารบปุผจิต ชัน้ 2-3 ถนนสาทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2684-2600   โทรสาร 0-2684-2610          
www.jpmorgan.com 

 MBKET  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน)       
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์  
ชัน้ 20-21 และ 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330     
โทรศพัท์ 0-2658-6300   โทรสาร 0-2658-6301          
ww.maybank-ke.co.th 
 

KGI  บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)     
173 อาคารเอเซีย เซน็เตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2658-8888   โทรสาร 0-2658-8000 
www.kgieworld.co.th 
 

 MPSEC  บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน)   
ชัน้ 1 เศรษฐีวรรณทาวเวอร์ 139 ถนนปัน้ แขวงสีลม  
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2231-8555   โทรสาร 0-2231-8550         
http://www.merchant.co.th 

KKS  บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั          
500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2680-2222   โทรสาร 0-2680-2233         
www.kks.co.th 

 OSK  บริษัทหลกัทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 16 ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2200-2000   โทรสาร 0-2632-0191 
www.osk188.net 
 

KS  บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 19  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์ 0-2696-0000   โทรสาร 0-2696-0099 
www.kasikornsecurities.com 

 PHATR  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)       
252/6 อาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2305-9000   โทรสาร 0-2275-0888  
www.phatrasecurities.com 
 

KSS  บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน )
สํานกัเพลินจิต ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต  แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2659-7000   โทรสาร 0-2646-1111       
www.ays.co.th 

 PST  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 11 ห้อง 1102 ชัน้ 14 ห้อง 
1404 และ ชัน้ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2635-1700   โทรสาร 0-2635-1615          
www.phillip.co.th 
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SCBS  บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั      
19 อาคารไทยพาณิชย์ ปารค์ พลาซ่า อาคาร 3  
ชัน้ 20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900     
โทรศพัท์ 0-2949-1000   โทรสาร 0-2949-1001          
www.scbs.com 

 UOBKH  บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั  
(มหาชน) 
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 
โทรศพัท์ 0-2659-8000   โทรสาร 0-2263-2306 
www.uobkayhian.co.th  
 

SSEC  บริษัทหลกัทรัพย์ ซิกโก้ จํากดั (มหาชน)                        
130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 1-2  
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330          
โทรศพัท์ 0-2627-3100   โทรสาร 0-2263-3889         
www.ssec-online.com 
 

 US  บริษัทหลกัทรัพย์ ยไูนเตด็ จํากดั (มหาชน)  
1550 อาคารธนภมิู ชัน้ 4-5 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ 0-2207-0038   โทรสาร 0-2207-0505 
www.unitedsec.com 
 

TNITY  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 
179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25-26 และ 29  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2670-9100   โทรสาร 0-2286-4555          
www.trinitythai.com 
 

  
 
สมาชกิประเภทตัวแทนที่จาํกัดเฉพาะสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าที่อ้างองิกับโลหะมีค่า (Precious Metal  
Related Agent) 

TNS  บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)  
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 14, 18 และ 19  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2217-9622   โทรสาร 0-2217-9642     
www.thanachartsec.co.th 
 

 AFC  บริษัท. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จํากดั  
323 อาคารยไูนเต็ดเซน็เตอร์ ชัน้ 14 เอ  
ห้อง 14 เอ 03-04  ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2633-5299   โทรสาร 0-2633-5255 
www.ausirisgroup.com  

TSC  บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั                              
48/8 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์  ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2633-6000   โทรสาร 0-2633-6900 
www.tiscosec.com 

 CGF   บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั  
319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ท่ี 12 ห้องเลขท่ี 11-12 
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0 -2618 0808  โทรสาร 0-2618 0800  
www.classicgold.co.th 
 

UBS  บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั   
93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยทุาวเวอ่ร์ส A ชัน้ 2 ถนนวิทย ุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2651-5700   โทรสาร 0-2651-5730      
www.ubs.com 
 

 GTWM  บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากดั  
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ห้อง 209  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2673-9911   โทรสาร 0-2673-9815 
www.gtwm.co.th 
 

UOBFT  บริษัท ยโูอบี บลุเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จํากดั 
191 สํานกังานใหญ่ธนาคารยโูอบี ชัน้ 7 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศพัท์ 0-2213-2611   โทรสาร 0-2213-2614   
www.uob.co.th/uobft    
 

 HGF   บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั 
255-257 อาคารฮัว่เซง่เฮง 2 ชัน้ 5 ถนนเยาวราช
แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์  
กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศพัท์ 0-2223-2288   โทรสาร 0-2223-1333 
www.hshfutures.com 
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MTSGF  บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จํากดั  
121/19 ดิโอลด์สยามพลาซา่ ชัน้ 1 ถนนพาหรัุด  
แขวงวงับรูพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศพัท์ 0-2222-5553   โทรสาร 0-2222-5544 
www.mtsgoldfutures.co.th 

 YLG  บริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั
653/14 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2287-1155   โทรสาร 0-2677-5512 

www.ylgbullion.com 
 

  
 

    

 
 
 
 
 
 




