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ขอมูลองคกร 
    

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน )1  เปนบริ ษัทยอยของตลาด
หล ักทร ัพย แห งปร ะ เทศไทย  จ ัด ตั ้ง ขึ ้น เมื ่อ ว ันที่  
17 พฤษภาคม 2547 เพื่อเปนศูนยกลางการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงตราสารทุน  ตราสารหนี้ 
และสินคาโภคภัณฑ ภายใตพระราชบัญญัติสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา พ.ศ. 2546  โดยไดรับอนุญาตการเปนศูนย
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548  
 

บริษัทมีชื่อเดิมวา บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศ
ไทย) และไดเปลี่ยนชื่อเปน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (ประเทศไทย) ต้ังแตเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 
เพื่อใหสอดคลองกับถอยคําตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ซึ่งไดรับอนุญาตในการทําธุรกิจ
เกี่ยวกับ ฟวเจอรส (Futures) และ ออปชั่น (Options) 
ของสินทรัพยอางอิงประเภทตาง ๆ คือ 

• อางอิงกับตราสารทุน ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพย 
และหลักทรัพย 

• อางอิงกับตราสารหนี้ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล 
อัตราดอกเบี้ย 

• อางอิงกับราคาของสินคาโภคภัณฑ  ไดแก 
ทองคํา  โลหะเงิน  น้ํามนัดิบ แพลทินัม ทองแดง  
สังกะสี  เหล็ก  อะลูมิเนียม  ดีบุก  ถานหิน  
กาซธรรมชาติ ไฟฟา พลาสติก  คาระวาง  
คารบอนเครดิต และดัชนีสินคาโภคภัณฑ 

• อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ไดแก อัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิบาทตอดอลลารสหรัฐฯ หรอื
อื่น ๆ ตามท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
ขอกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ี 

                                                            
1 บมจ. ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ประเทศไทย) ไดเปล่ียนช่ือ

จาก บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2556  

 บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศ
ไทย) ไดเปดดําเนินการต้ังแตวันที่ 28 เมษายน 
2549 โดยไดจัดใหมีการซื้อขายสินคาทั้งฟวเจอรส 
และออปชั่น รวมท้ังบริการตางๆ เปนลําดับ เพื่อ
ประโยชนตอการดําเนินการของผูใชบริการและ
ผูประกอบการ โดยในปจจุ บันมี สัญญาซื้อขาย
ลวงหนาทั้งส้ิน ดังนี้ 
• ฟวเจอรสของดัชนี SET50 (2549) 

• ออปชั่นของดัชนี SET50 (2550)  

• ฟวเจอรสของหุนรายตัว (ครัง้แรก ป 2551 
ครั้งที่ 2 ป 2552 และ ครั้งที ่3 ป 2554) 

• ฟวเจอรสที่อางอิงกับทองคํา (สัญญาขนาด 
50 บาททองคาํ ป 2552 และสัญญาขนาด  
10 บาททองคาํ ป 2553)  

• ฟวเจอรสของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป  
ฟวเจอรสของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 3M 
BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures 
(2553)  

• ฟวเจอรสของโลหะเงิน (2554)  

• ฟวเจอรสของน้ํามันดิบ (2554)  

• ฟวเจอรสของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (2555) 

• ฟวเจอรสของดัชนีหลักทรพัยหมวดธรุกิจ 
(2555) 

 
 ในป 2555 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ 
ไดเพิ่มสินคาอีก 2 ประเภท ไดแก ฟวเจอรสของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
และ ฟวเจอรสของดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจ อีก
ทั้งยังไดปรับปรุงลักษณะของสัญญาท่ีเคยจัดใหซื้อ
ขายกอนหนา คือ SET50 Index Futures และ 
SET50 Index Options ใหตอบสนองความตองการ
ของผูลงทุนที่ซื้อขายในระยะสั้น  
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ทุนจดทะเบียนและโครงสรางการถือหุน 
 
 บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 
จํานวน 10,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผูถือหุน 
รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
 
ผูสอบบัญชี 
 ณฐพร  พันธุอดุม 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 กรุงเทพมหานคร 

 

 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท 0-2229-2222  โทรสาร 0-2654-5213 
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สรุปพัฒนาการที่สําคัญของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ 
 

17 พฤษภาคม 2547   จัดต้ังบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

11 กุมภาพันธ 2548 

 

ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหประกอบการเปนศูนยซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา 

28 เมษายน 2549 
  

เปดดําเนินการ โดยเริ่มซือ้ขาย SET50 Index Futures เปนสินคาแรก และมี
จํานวนสมาชิกเริ่มตน 19 ราย 

28 สิงหาคม 2549 เริ่มใหซื้อขายผานชองทางอนิเทอรเน็ต  

18 กันยายน 2549   แตงต้ังผูดูแลสภาพคลองสําหรับ SET50 Index Futures เปนครั้งแรก 

9 เมษายน 2550 ลงนามบันทึกความรวมมือกับ Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)  

3 กันยายน 2550   เริ่มใหซื้อขายผานชองทาง Direct Market Access (DMA)  

29 ตุลาคม 2550 

 

เปดซื้อขาย SET50 Index Options พรอมแตงต้ังผูดูแลสภาพคลอง SET50 Index 
Options เปนครั้งแรก 

16 พฤษภาคม 2551   ลงนามในบันทกึความเขาใจรวมกับ Chicago Board Options Exchange (CBOE) 

5 กันยายน 2551 ลงนามในบันทกึความเขาใจรวมกับ The Options Industry Council (OIC)  

24 พฤศจิกายน 2551   เปดซื้อขาย Stock Futures - ชุดแรกมหีุนอางอิง 3 ตัว 

26 พฤศจิกายน 2551 

 

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

2 กุมภาพันธ 2552   เปดซื้อขาย 50 Baht Gold Futures  

2 มีนาคม 2552 

 

รับสมาชิกประเภท Gold Related Agent เปนครั้งแรก จํานวน 4 ราย พรอม
แตงต้ังผูดูแลสภาพคลองสําหรับ Gold Futures เปนครั้งแรก 

22 พฤษภาคม 2552 
  

ไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหผูดูแลสภาพคลองสําหรับ Gold 
Futures สามารถซือ้ขายอนุพนัธที่อางอิงกับทองคําและอีทเีอฟทองคําใน
ตางประเทศได  

22 มิถุนายน 2552 เพิ่มหุนอางอิงของ Stock Futures อีก 11 ตัว รวมทั้งหมดเปน 14 ตัว 

1 เมษายน 2553   ปรับปรุงหลักเกณฑการเชื่อมตอระบบการซื้อขายใหสอดคลองตามหลักสากล 

2 สิงหาคม 2553 เปดซื้อขาย 10 Baht Gold Futures 

18 ตุลาคม 2553   เปดซื้อขาย 5Y Government Bond Futures  

8 พฤศจิกายน 2553 เริ่มใหบริการซือ้ขายดวยวิธี Block Trading Transaction 
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29 พฤศจิกายน 2553 
  

• เปดซื้อขาย 3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures 
• เปดใหมีการรับหลักประกันสําหรับการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ 

เปนสกุลเงินตราตางประเทศ โดยเริ่มตนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา และยูโร 

21 มีนาคม 2554 เพิ่มหุนอางอิงของ Stock Futures อีก 16 ตัว รวมทั้งหมดเปน 30 ตัว  

20 มิถุนายน 2554   • เปดซื้อขาย Silver Futures  
      • ขยายเวลาซื้อขายในชวงกลางคืนแกสินคาในกลุม Precious Metal Futures 

26 กันยายน 2554 

 

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ทําสถิติการซื้อขายสูงสุดดวยจํานวน 155,955 
สัญญา 

17 ตุลาคม 2554   เปดซื้อขาย Brent Crude Oil Futures   

5 มิถุนายน 2555 เปดซื้อขาย USD Futures  

18 มิถนุายน 2555 

  

บริษัทสมาชิกท่ัวไปของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ เพิ่มขึ้น 3 บริษัท เปน
ทั้งหมด 38 บริษัท โดยเปนการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทสมาชิกประเภทตัว
แทนที่จํากัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางองิทองคํา 

25 มิถนุายน 2555 

 

บริษัทสมาชิกท่ัวไปของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ เพิ่มจํานวนเปน 39 บริษัท 
โดยบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายลวงหนาที่
อางอิงทองคํา 1 บริษัท ขยายขอบเขตธุรกิจใหซื้อขายไดทุกประเภทสินคา  

20 สิงหาคม 2555 

  

บริษัทสมาชิกท่ัวไปของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ เพิ่มขึ้นเปน 40 บริษัท โดย
เปนการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะ
ประเภทสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงทองคํา 

29 ตุลาคม 2555 

 

เปดซื้อขายสินคาใหม Sector Futures พรอมกับซื้อขาย SET50 Index Futures 
และ SET50 Index Options ที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะสินคา 

1 มกราคม 2556 
  

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
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สถิติที่สําคัญของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ 
 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณการซื้อขาย
รวม (สัญญา) 198,737 1,236,884 2,148,620 3,075,318 4,519,436 10,027,116 10,457,928 

SET50 Index Futures 198,737 1,228,238 2,099,098 2,522,465 2,471,302 4,316,437 4,034,460 

SET50 Index Options 8,646 45,684 95,504 107,317 107,993 54,057 

Single Stock Futures 3,838 145,758 969,353 1,578,092 2,168,037 

Interest Rate Futures 41 429 27 

Gold Futures 311,591 971,423 3,989,278 3,642,605 

50 Baht 311,591 792,960 1,817,483 1,045,370 

10 Baht 178,463 2,171,795 2,597,235 

Silver Futures 31,567 14,590 

Oil Futures 3,320 147,823 

USD Futures 396,138 

Sector Futures 191 

ปริมาณการซื้อขาย
เฉล่ียตอวนั (สัญญา) 1,204 5,219 8,837 12,771 18,676 41,145 43,823 

SET50 Index Futures 5,013 8,498 10,381 10,212 17,690 16,467 

SET50 Index Options 206 185 393 443 443 221 

Single Stock Futures 154 600 4,006 6,468 8,849 

Interest Rate Futures 1 2 0 

Gold Futures 1,397 4,014 16,350 14,868 

50 Baht 1,397 3,277 7,449 4,267 

10 Baht 1,716 8,901 10,601 

Silver 236 60 

Oil Futures 64 603 

USD Futures 2,751 

Sector Futures 4 
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2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

สถานะคงคาง 
(สัญญา) 7,601 13,790 22,747 28,281 77,955 56,452 238,981 

SET50 Index Futures 13,609 22,096 18,961 25,553 22,421 36,920 

SET50 Index Options 181 473 302 797 955 1,569 

Single Stock Futures 178 3,337 35,356 9,514 154,366 

Interest Rate Futures 0 2 0 

Gold Futures 5,681 16,249 23,322 33,129 

50 Baht 5,681 10,344 8,627 11,803 

10 Baht 5,905 14,695 21,326 

Silver 229 183 

Oil Futures 9 744 

USD Futures 12,065 

Sector Futures 5 

สัดสวนผูลงทุน (%)               

ผูลงทุนสถาบัน 28% 25% 26% 28% 33% 34% 39% 

ผูลงทุนในประเทศ 53% 55% 57% 60% 57% 60% 53% 

ผูลงทุนตางประเทศ 19% 20% 17% 11% 10% 6% 8% 

จํานวนบัญชีซื้อขาย 
(บัญชี) 4,426 9,531 15,894 29,514 42,810 63,100 80,893 

ผูลงทุนสถาบัน 242 424 724 1,004 1,229 1,565 1,884 

ผูลงทุนในประเทศ 4,065 8,873 14,817 28,038 40,856 60,513 77,853 

ผูลงทุนตางประเทศ 119 234 353 472 725 1,022 1,156 

จํานวนสมาชิก 23 25 36 41 41 41 41 

จํานวนเจาหนาที่ผู
แนะนําการลงทุน 1,812 2,355 3,794 4,347 4,584 5,367 5,576 
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สรุปการดําเนนิงานที่สําคัญ 
   

 การพัฒนาสินคาและบริการ 
 ในป 2555 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดจัดใหมีการซื้อขายสินคาประเภทใหมเพิ่มเติม 2 ประเภท
สัญญา ไดแก สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USD Futures) 
และสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Sector Index 
Futures) นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงลักษณะของสัญญา SET50 Index Futures และ SET50 Index Options 
ใหตอบสนองตอความตองการของผูลงทุนมากยิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     

USD Futures  
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ  จัดใหมีสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงิน

ดอลลารสหรัฐ (USD Futures) หรือ สัญญาดอลลารลวงหนา เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจสงออกและนําเขาที่จะสามารถมีทางเลือกในการบริหารจัดการความเส่ียง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐและเงินบาท  อีกท้ังยังถือเปนสินคาที่จะชวยผู
ลงทุนใชในการบริหารพอรตลงทุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามวัตถุประสงคในการกระจายการลงทุน หรือเพื่อสราง
ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงคาเงิน 

สัญญาดอลลารลวงหนาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ มีขนาดของสัญญาเทากับ 1,000 ดอลลารสหรัฐ 
และมีอายุของสัญญาที่ครบกําหนดในเดือนปฏิทินที่ตอเนื่องเรียงลําดับกัน 3 เดือนที่ใกลที่สุด และเดือนสุดทายของ

ไตรมาสที่ถัดไปอีก 1 เดือน 
(มีนาคม มิถุนายน กันยายน 
และธันวาคม)  

การซื้อขายดอลลาร
ลวงหนาถือวาเปนธุรกรรมที่
เกี่ยวของกับการซื้อขายอัตรา
แลกเปล่ียนและอยูภายใตการ
ดูแลของธนาคารแหงประเทศ
ไทยนั้น ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล ว งหน าฯ  สํ านั กหัก บัญชี 
รวมท้ังและบริษัทสมาชิกของ
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา  
จึงไดรับใบอนุญาตทําธุรกรรม

ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเปนการเฉพาะจากธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง และเพื่อเปนการสราง
สภาพคลองในการซื้อขายของสินคาดังกลาว ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดจัดใหมีผูดูแลสภาพคลอง (Market 
Maker) เขามาชวยดูแลการซื้อขายของสินคา โดยในชวงเริ่มตนธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตเฉพาะธนาคาร
พาณิชยเปน Market Maker โดยไดรับความรวมมือจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขามาเปนผูดูแลสภาพคลอง
ดอลลารลวงหนาต้ังแตวันเริ่มซื้อขาย ซึ่งตอมาธนาคารแหงประเทศไทยไดพิจารณาอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพย
สามารถทําหนาท่ีเปน Market Maker สัญญาดอลลลารลวงหนาไดเชนกัน  
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นอกจากนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดอนุญาตใหเพิ่มการซื้อขายรายใหญ 
(Block Trade  Transaction) สําหรับการซื้อขาย USD Futures ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกใหผูที่ตองการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนาในปริมาณมากใหซื้อขายไดอยางคลองตัวมากขึ้น 

 
Sector Index Futures  

 Sector Index Futures 
เปนสัญญาซื้อขายลวงหนาที่
อางอิงดัชนีหมวดธุรกิจในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
เปนการเพิ่มเติมสินคาอางอิงใน
หมวดที่เปนดัชนีหลักทรัพย จาก
เดิมมีเฉพาะดัชนี SET50  ของ
ตลาดหลักทรัพย ฯ  โดย เป น
เครื่องมือเพื่อเพิ่มโอกาสใหผู
ลงทุนสามารถบริหารพอรตได
ตามตองการมากขึ้น เนื่องจาก
อัตราการเติบโตของธุรกิจแตละหมวดอาจมีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวหรือตางไปจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
ดังนั้น Sector Index Futures จึงเปนเครื่องมือการลงทุนที่จะชวยใหผูลงทุนจัดกลยุทธและปรับพอรตลงทุนเพื่อลด
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไดคลองตัวมากขึ้น  

 Sector Index Futures เปนสัญญาท่ีมี 4 อายุ ที่ครบกําหนดทุกๆ ส้ินเดือนไตรมาสถัดไป โดยสัญญา 
Sector Index Futures เริ่มซื้อขายต้ังแต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ประกอบดวย 5 หมวดธุรกิจ อันไดแก ธนาคาร 
(BANK)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พลังงาน (ENERG)  พาณิชย (COMM)  และ อาหารและ
เครื่องด่ืม (FOOD) 
 

การปรับปรุงลักษณะของสัญญาที่จัดใหมีการซื้อขายแลวในปจจุบัน  
SET50 Index Futures  
สัญญา SET50 Index Futures ถือเปนสัญญาแรกที่จัดซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ต้ังแตป 

2549   โดยถือเปนสัญญาท่ีไดรับความนิยมและมีการซื้อขายสูงที่สุด และเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของ 
ผูลงทุนเพื่อใชงานสัญญา SET50 Index Futures ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ จึงไดปรับปรุงลักษณะของสัญญา 
SET50 Index Futures โดยเพิ่มจํานวนอายุของสัญญาเดือนใกลอีก 3 เดือน ใหมีอายุสัญญาท้ังหมด 6 สัญญา คือ 
สัญญารายเดือนที่มีอายุ 1, 2 และ 3 เดือนใกลสุด และอีก 3 สัญญาท่ีเปนเดือนสุดทายของ 3 ไตรมาสถัดไป โดยได
เริ่มการซื้อขายของสัญญา SET50 Index Futures ที่ปรับใหมขางตน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555  

การเพิ่มสัญญา SET50 Index Futures  ที่ส้ินสุดอายุในเดือนใกลขางตนเปนการปรับลักษณะสัญญาให
สอดคลองกับธรรมชาติการเคล่ือนไหวของตลาดหุนไทยที่มีความผันผวนในระยะสั้นคอนขางสูง ซึ่งเปนลักษณะ  
ทั่วไปของตลาดหุนในแถบประเทศเอเชียเชนกัน ซึ่งจะเห็นไดจาก ฟวเจอรสที่อางอิงกับดัชนีหุนของตลาดสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาแถบเอเชียที่มักมีสัญญารายเดือนที่มีอายุส้ัน เพื่อใหเปนเครื่องมือใหผูลงทุนที่ตองการใชเพื่อการ
บริหารความเส่ียงและเพิ่มผลตอบแทนในยามที่หุนผันผวนในระยะสั้นมากไดเหมาะสมย่ิงขึ้น นอกจากนี้ ยังชวยใหผู
ลงทุนสามารถใชสรางกลยุทธการซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น  
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SET50 Index Options  

 ในป 2555 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ยังไดทําการปรับปรุงลักษณะของสัญญา SET50 Index Options 
ซึ่งเปนสัญญา Options แรกที่จัดใหมีการซื้อขายต้ังแตป 2550 โดยการปรับปรุงครั้งนี้ไดปรับลดจํานวนของราคาใช
สิทธิจากเดิมที่จะมีอยางนอย 5-1-5 หรือ In-the-money 5 ระดับ, At-the-money 1 ระดับ และ Out-of-the-money 5 
ระดับ เปน  2-1-2 หรือ In-the-money 2 ระดับ, At-the-money 1 ระดับ และ Out-of-the-money 2 ของทั้ง Call 
Options และ Put Option  พรอมกันนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ยังไดปรับเพิ่มชวงของราคาใชสิทธิจากเดิม
กําหนดที่ระดับละ 10 จุด เปน 25 จุด ทําใหมีราคาใชสิทธิที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50  ไดเทากับ 
50 จุดท้ังในดานตลาดขาขึ้นและขาลง  

นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ยังไดทําการปรับเดือนของสัญญาใหเปน สัญญารายเดือนใกลสุด 
3 สัญญา และ สัญญาเดือนสุดทายของไตรมาสถัดไป 1 สัญญา ทําใหในแตละชวงจะมีจํานวนเดือนของสัญญาให
เลือกซื้อขาย 4 อายุสัญญา ซึ่งถือเปนการปรับปรุงใหสอดคลองกับลักษณะของสินคาประเภท Options ที่กลยุทธ
การลงทุนเปนแบบระยะสั้น โดยการปรับลักษณะสัญญาของ Options ทั้ง 3 ประเด็น เริ่มมีผลสําหรับการซื้อขาย
ต้ังแตวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เปนตนไป ซึ่งเปนวันเดียวกับการเปลี่ยนลักษณะสัญญาของ SET50 Index Futures  
 

Single Stock Futures  
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดจัดใหมีการซื้อขายของ Single Stock Futures มาต้ังแต ป 2551 และ

ตอมาไดมีการเพิ่มจํานวนหุนอางอิงอีก 2 ครั้ง ในป 2552 และป 2554 ทําใหมีหุนอางอิงทั้งหมด 30 หุนอางอิง โดย
ทั้งหมดเปนหุนที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50  ตอมาในป 2555 ตลาดสัญญซื้อขายลวงหนาฯ ไดขยาย
ขอบเขตหุนอางอิง โดยพิจารณาปรับขยายขอบเขตเปนหุนที่เปนองคประกอบของดัชนี SET100 ที่มีขนาดของ
มูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization)  เฉลี่ยตอวันในชวง 3 เดือนลาสุดไมตํ่ากวา  10,000 ลานบาท  

นอกจากนี้ ในสวนของลักษณะของสินคาก็ไดมีการปรับปรุงใน 2 ประเด็นหลักคือ การปรับปรุงหลักการการ
กําหนดจํานวนสัญญาสูงสุดท่ีผูลงทุนจะถือครองสัญญาได (Position Limit)  และการปรับปรุงหลักการคํานวณราคา
ที่ใชชําระราคาครั้งสุดทาย โดยในประเด็นแรกท่ีตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดปรับปรุงวิธีการคํานวณจํานวน
สัญญาถือครองสูงสุด หรือ Position Limit จากเดิมมีการกําหนดไวในอัตราเดียวคือไมเกิน 20,000 สัญญา สําหรับ 
Single Stock Futures ทุกหุนอางอิง โดยไดเปลี่ยนแปลงหลักการเพื่อใหสะทอนกับขนาดและจํานวนของแตละหุน
อางอิงซึ่งมีความแตกตางกันไปตามราคาหุนและจํานวนหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  โดยกําหนดให จํานวน
สัญญาถือครองสูงสุดของ Single Stock Futures เปนสัดสวน เทากับ รอยละ 1 ของจํานวนหุนจดทะเบียนเรียก
ชําระแลวของแตละหุนอางอิง สวนประเด็นที่สองเปนเรื่องการปรับปรุงแนวทางการคํานวณราคาที่ใชชําระราคาครั้ง
สุดทาย หรือ Final Settlement Price ของ Single Stock Futures โดยปรับปรุงเปน คาเฉล่ียของราคาหุนอางอิงที่
ถวงน้ําหนักดวยปริมาณการซื้อขาย ในชวงเวลา 15 นาทีสุดทายของการซื้อขายหุนอางอิงนั้นๆ ในวันสุดทายของ
การซื้อขาย จากเดิมที่ใชเพียงคาเฉล่ียของราคาของหุนอางอิงในชวงเวลาดังกลาวเทานั้น  

นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ยังไดทําการหารือกับผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงแนวทางท่ี
เกี่ยวของกับการซื้อขาย Single Stock Futures เพื่อใหเหมาะสมกับการซื้อขายสินคาดังกลาว และไดมีการปรับแนว
ทางการคํานวณราคาที่ใชชําระราคาประจําวัน หรือ Daily Settlement Price สําหรับสัญญา Single Stock Futures 
ที่มีสภาพคลองในการซื้อขายคอนขางนอยหรือไมมีสภาพคลอง เพื่อให Daily Settlement Price ของสัญญานั้นๆ 
สะทอนราคาตลาดและเปนที่ยอมรับของผูรวมตลาดทุกฝาย   
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 การปรับปรุงและเพ่ิมชองทางการซื้อขายในตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา 

 
การสนับสนุนใหโบรกเกอรทองคําขยายธุรกิจเปนสมาชิกแบบเต็มรูปแบบ 

 ในป 2555 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดสนับสนุนใหสมาชิกท่ีมีความสามารถในการขยายขอบเขต
ธุรกิจ สามารถซื้อขายสินคาตางๆ ไดมากขึ้นตามศักยภาพของบริษัท โดยตลอดทั้งป 2555 ไดอนุมัติการขยาย
ขอบเขตธุรกิจของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับโลหะมีคา (Precious 
Metal Related Agent) หรือโบรกเกอรทองคําเปนจํานวนทั้งหมด 6 บริษัทที่เปนสมาชิกปจจุบันของตลาดสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาฯ ใหขยายขอบเขตธุรกิจการใหบริการจากเดิมจํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับทองคํา
และโลหะเงิน เปนการใหบริการซื้อขายสินคาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดทุกประเภท (Full License 
Member)  ซึ่งจะชวยสงเสริมใหโบรกเกอรทุกรายพัฒนาการใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูลงทุน
ไดมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังจะเปนประโยชนตอผูลงทุนที่จะเลือกใชบริการจากโบรกเกอรของตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาฯ ไดกวางขวางมากขึ้น 

 
โดยในป 2555 โบรกเกอรทองคําไดเริ่มเปดบริการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาอยางเต็มรูปแบบ ดังนี้ 
• วันที่ 18 มิถุนายน 2555  บริษัท เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จํากัด (MTSGF) 
• วันที่ 25 มิถุนายน 2555  บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด (HGF) บริษัท จีที เวลธ แมเนจ

เมนท จํากัด (GTWM) บริษัท ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด (AFC) 
• วันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด (YLG) 

ทั้งนี้  บริษัท คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส จํากัด ไดแจงความจํานงคที่จะเปดบริการซื้อขายอยางเต็มรูปแบบ 
เชนเดียวกัน โดยไดเตรียมความพรอมในปลายป 2555 และสามารถเริ่มเปดดําเนินการไดเมื่อ 13 มีนาคม 2556 
 ทั้งนั้น ณ ส้ินป 2555 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ มีสมาชิกรวมจํานวนทั้งส้ิน 41 บริษัท ประกอบดวย 
สมาชิกประเภทที่ทําธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาไดทุกประเภทจํานวน 40 บริษัท และสมาชิกประเภทตัวแทนที่
จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับโลหะมีคาอีก 1 บริษัท นอกจากนี้ ในสวนของ Selling Agent ของ
โกลดฟวเจอรสในปจจุบันมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 27 ราย 
 

การเปดรบัสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทผูคา  
 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทผูคา (Trading Member) เพื่อสนับสนุนให
สถาบันผูที่มีความเชี่ยวชาญในสัญญาฟวเจอรสหรือสินคาอางอิงของสัญญาฟวเจอรสที่มีการซื้อขายในตลาดสัญญา
ซื้อขายลวงหนาไดเขามามีบทบาทในการเสริมสรางสภาพคลองการซื้อขายสัญญาฟวเจอรสและออปชั่นในตลาด
สัญญาซื้อขายลวงหนาฯ สมาชิกประเภทนี้จะดําเนินธุรกรรมการซื้อขายเพื่อตนเอง โดยมีวัตถุประสงคในการเปน
ผูดูแลสภาพคลองของสินคาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (Market Maker) อันจะชวยสงเสริมตอการเติบโตของ
ธุรกรรมการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ โดยคุณสมบัติขั้นตนของสมาชิกประเภทนี้คือ มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณในสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือสินคาอางอิงของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา และทํา
หนาที่เปนผูดูแลสภาพคลอง 
  



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
 

หนา | 12 

   
 การดําเนินงานทางดานการตลาด 

ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาไดดําเนินการดานการตลาดของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ในป 2555 โดย
มีการสงเสริมความรูความเขาใจ การประชาสัมพันธ และกิจกรรมทางการตลาด ในแตละกลุมเปาหมาย เพื่อสราง
ความพรอมและความมั่นใจในการเขามาซื้อขายสินคาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา สรุปไดดังนี้ 
 

การสงเสริมความรูความเขาใจแกผูลงทนุและผูที่เกี่ยวของ 
 ในป 2555 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาไดจัดใหมีสินคาประเภทใหมที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
ไดแก ดอลลารลวงหนา หรือ USD Futures จึงตองมีการใหความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสินคาอางอิง คือ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือคาเงิน รวมทั้งทิศทางการเคล่ือนไหวของคาเงินและปจจัยทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศที่มีผลกระทบตอคาเงิน  รวมทั้งกลยุทธการซื้อขายในฟวเจอรสของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน  โดยตลาด
สัญญาซื้อขายลวงหนาไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจนําเขาและสงออก ไดแก สภาอุตสาหกรรม, กรม
สงเสริมการสงออก, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank), ธนาคารเพื่อ
การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank), ธนาคารแหงประเทศไทย ในการใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชดอลลารลวงหนาเพื่อบริหารความเส่ียงในดานอัตราแลกเปลี่ยน  นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนายังไดมีการเตรียมความพรอมใหกับผูที่อยูในอุตสาหกรรมโดยการประสานงานกับ ASCO Training 
Institute (ATI) ของสมาคมบริษัทหลักทรพัยในการจัดทําหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรการอบรมเจาหนาที่การตลาด
ของบริษัทสมาชิก เปนตน  
 

 
 
 นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ พรอมหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรวมกันจัดกิจกรรมอบรมและ
สัมมนาใหความรูและประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินคาอนุพันธแกผูลงทุนและผูเกี่ยวของทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
โดยมุงหวังที่จะเสริมสรางความรูความเขาใจพื้นฐานใหกับผูลงทุนกอนซื้อขายสินคาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ  
รวมถึงการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเจาหนาที่ติดตอผูลงทุน และเจาหนาที่รับอนุญาต ดังนี้ 
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 ผูลงทุนทั่วไป  

- รวมกับบริษัทสมาชิก และสื่อมวลชนจัดสัมมนาแกผูลงทุนทั่วไปเกี่ยวกับสินคา การซื้อขาย กลยุทธการ
ซื้อขาย และเทคนิคการซื้อขายในสินคาแตละประเภท รวมทั้งส้ิน 47 ครั้ง มีผูเขารวมประมาณ 11,300 
คน  

- รวมกับบริษัทในกลุมตลาดหลักทรัพย (SET Group) จัดกิจกรรมใหความรูการลงทุน โดยรวม
ออกบูธนิทรรศการ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ดังนี ้

• SET in The City 2012 โดยมผีูเขารวมงาน 130,000 คน 
• SET สัญจร จํานวน 2 ครัง้ ไดแก จ.ภูเก็ต และ จ.อุดรธานี โดยมีผูเขารวมงานประมาณ  

2,500 คน  
• Money Expo 2012 จํานวน 4 ครัง้ ไดแก กรุงเทพฯ จ.นครราชสีมา จ.เชียงใหม และ จ.สงขลา 

(หาดใหญ) โดยมีผูเขารวมงานรวมทั้งหมด 51,000 คน   
• TFEX Commodity Day โดยจัดเปนนิทรรศการแนะนํา TFEX Commodity Futures ไดแก Oil 

Futures, Gold Futures และ Silver Futures ตลอดจนสัมมนาเจาะลึกแนวโนมราคาน้ํามัน 
และแนวโนมราคาทองคําโดยผูเชี่ยวชาญดานพลังงานและทองคํา และมีการแนะนําการซื้อขาย
แบบเทคนิคคอลโดยผูเชี่ยวชาญ โดยมีผูเขารวมงานในวันดังกลาวรวมทั้งหมด 1,500 คน   

- จัดทํา แผนพับ หนงัสือ และสื่อส่ิงพิมพตางๆ เพื่อใหความรูผูลงทุนทั่วไป  
- จัดทําส่ือความรู Animation ซึ่งเปนรูปแบบที่เขาใจงายเพื่อเผยแพรผานทางส่ือออนไลน รวมถึงจัดทํา

สารคดีส้ัน (Filler) เพื่อเผยแพรทางส่ือโทรทัศน  
- จัดทํา บทความเพ่ือเผยแพรในหนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต เชน กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, 

Post Today, ทันหุน, ขาวหุน และ Bangkok Post ตลอดจนประชาสัมพันธสินคาตามส่ือหนังสือพิมพ 
นิตยสาร ส่ือออนไลน วิทยุ และโทรทัศนอยางตอเนื่อง  

- ดูแลเนื้อหาและการนําเสนอขอมูลตางๆ ในเว็บไซต TFEX  
- จัดทําขอมูลการซื้อขายรายวัน / รายสัปดาห และรายเดือน เพื่อเผยแพรตามส่ือหนังสือพิมพ เว็บไซต 

และนิตยสารตางๆ เชน Bangkok Post, Post Today, กรุงเทพธุรกิจ, HoonInside, วารสารการเงิน
การธนาคาร และ Money & Wealth 

 
 ผูประกอบการ 

- สงเสริมการใชสัญญาซื้อขายลวงหนาบริหารความเส่ียงหรือเพิ่มผลตอบแทน โดยรวมกับสภา
อุตสาหกรรมแหงปรเทศไทย, กรมสงเสริมการสงออก, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย (SME Bank), ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM 
Bank), ธนาคารแหงประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการจัดอบรมความรูแก
ผูประกอบการจํานวน 6 ครั้ง มีผูเขารวมทั้งส้ิน 1,350 คน 

 
 ผูลงทุนสถาบนั   

- สงเสริมการใชอนุพันธในการบริหารพอรตลงทุน โดยเขาพบบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) และบริษัท
ประกันภัย เพื่อใหขอมูลและสนับสนุนใหเขามาซื้อขาย 

- จัดสัมมนาแกผูลงทุนสถาบันทั้งส้ิน 2 ครั้ง มีผูเขารวมประมาณ 500 คน 
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 ผูแนะนําการลงทุน / Prop-Trader  
- จัดสัมมนาเพื่อใหความรูแกผูแนะนําการลงทุน และ Proprietary Trader โดยรวมกับ ASCO Training 

Institute (ATI), Bloomberg และ Reuters จํานวน 8 ครั้ง มีผูเขารวมทั้งส้ิน 970 คน   
 

การสรางการรับรูและประชาสัมพันธแกผูลงทุนตางชาติ 
 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดทําการประชาสัมพันธสินคาและบริการใหเขาถึงผูลงทุนตางชาติ เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของผูรวมตลาดผานกิจกรรมของหนวยงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการซื้อขายอนุพันธ 
รวมท้ังสถาบันระดับสากลท่ีเปนองคกรกลางในการพัฒนาตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ประเทศสมาชิกตางๆ ทั่ว
โลก เชน การออกบูธกิจกรรม การเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีระหวางประเทศทั้งในระดับภูมิภาค
เอเชียและระดับโลก รวมทั้งการเขาพบผูลงทุนตางประเทศโดยตรง  ซึ่งในป 2555 ที่ผานมา ตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาฯ ไดสรางความเขาใจและความเชื่อมั่นผานกิจกรรม ดังตอไปนี้  
 

 รวมงาน World Exchange Congress 2012 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในวันที่ 20 – 22 มีนาคม 
2555  และ FIA Futures & Options Expo 2012 ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่  
31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเขารวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเวทีระหวางประเทศและการ
ประชุมเพื่อประโยชนในการพัฒนาตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ตอไป 

 
 การออกบูธนิทรรศการในงาน FIA Asia Derivatives Conference Singapore 2012 ณ ประเทศสิงคโปร 
ในวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งในงานดังกลาวมีการออกบูธรวมกันของหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการซื้อ
ขายอนุพันธที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย อยางเชน ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาอื่น ๆ ในเอเชีย และในยุโรป 
บริษัทผูพัฒนาระบบการซื้อขายอนุพันธ และบริษัทใหบริการขายขอมูล เปนตน ซึ่งภายในงานมีผูลงทุน
สถาบันใหความสนใจเขารวมงานเปนจํานวนมาก  ทั้งนี้ บูธของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาไดรับความ
สนใจจากทั้งบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ และบริษัทพัฒนาระบบซื้อขายในการหารือถึงความรวมมือใน
อนาคตที่จะเชื่อมตอระบบงานเพื่อสนับสนุนใหผูลงทุนตางชาติสามารถสงคําส่ังซื้อขายมายังตลาดสัญญา
ซื้อขายลวงหนาฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้ ภายในงานไดมีการจัดสัมมนาแลกเปล่ียน
ความคิดและประสบการณของแตละประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย เพื่อใหผูเขารวมงานทุกฝาย
สามารถรับทราบพัฒนาการ ผลกระทบตอประเทศในกลุมเอเชียจากปญหาเศรษฐกิจของประเทศในกลุม
ยุโรป ตลอดจนแนวโนมของการซื้อขายอนุพันธในอนาคต  

 
 เขาพบผูลงทุนสถาบันตางประเทศทั้งในกลุมประเทศตะวันออกกลาง อเมริกา และเอเชียในลักษณะ One-

on-one visit เพื่อประชาสัมพันธตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาในดานตางๆ เชน รายละเอียดของสินคาและ
บริการปจจุบัน แผนงานพัฒนาของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาในอนาคต อีกท้ังการเขาพบผูลงทุนสถาบัน
เปนการเขาพบท้ังผูลงทุนในปจจุบันเพื่อรับทราบความตองการ ปญหา และอุปสรรคที่ ผูลงทุนตางประเทศ
เคยเกิดเม่ือเขามาซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตลาดสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาในดานตาง ๆ  รวมทั้งยังไดเขาพบสถาบันที่เปนผูลงทุนที่มีศักยภาพ และมีแนวโนมจะเขามา
ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาไทยในอนาคตเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับสินคาและบริการ ตลอดจน
รับทราบขอจํากัดดานการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อใหตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีขอมูลในการ
ปรับปรุงบริการ อันจะเปนสวนหนึ่งในการขยายฐานลูกคาตางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น    
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ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ยังไดจัดทํา E-newsletter รายเดือน เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร และ 

update สภาวะตลาด สินคา ขอมูลการซื้อขาย และขาวสารของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไปยังกลุมผูลงทุน
ตางประเทศอยางตอเนื่องตลอดทั้งป 
 

โครงการสงเสริมการซื้อขายสินคาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ 
 เพื่อเปนการขยายฐานผูลงทุน ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการซื้อขายสําหรับผู
ลงทุนทั่วไป ภายใตโครงการ "แจกทองฉลองปมังกรทอง" โดยมอบทองคําหนักกวา 120 บาท มูลคารวมกวา 3 ลาน
บาท เปนระยะเวลา 9 เดือน ต้ังแต 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2555 แกผูลงทุนที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาฯ ตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งจะแบงการพิจารณามอบรางวัลออกเปน 3 รอบ (ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3) แตละ
รอบมีรางวัล 2 ประเภท คือ รางวัลประเภทท่ี 1 เทรดสูงสุด มอบทองคําหนัก 20 บาท แกผูลงทุนที่เทรดสูงสุด โดย
คํานวณจากปริมาณการซื้อขายในแตละรอบ และรางวัลประเภทท่ี 2 ยิ่งเทรดยิ่งเฮง มอบทองคําหนัก 1 บาท 20 
รางวัล ใหแกผูลงทุนจากการสุมจับรางวัล (Random) จากผูลงทุนที่มีการซื้อขาย โดยผูลงทุนจะไดรับสิทธ์ิ 1 สิทธ์ิ
เพื่อใชในการสุมจับรางวัล  นอกจากนี้ ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับทองคําเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว เมื่อเปนลูกคาของโบรก
เกอรที่รวมเปนผูสนับสนุนโครงการนี้  ซึ่งไดแก บริษัท ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิค
เคอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส 
จํากัด 

 
 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ยังจัดโครงการสงเสริมการซื้อขาย SET50 Index Futures ซึ่งเปนสินคา
หลัก โดยการมอบสวนลดคาธรรมเนียมการซื้อขาย ตาม Volume Base / Volume-growth Base และตามเงื่อนไขที่
กําหนด ระหวางเมษายน ถึง กันยายน 2555 เพื่อกระตุนการซื้อขายปริมาณการทําธุรกรรม SET50 Index Futures 
และสงเสริมการดําเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิกอยางตอเนื่อง 
 ในสวนของสินคาใหมไดแก USD Futures และ Sector Index Futures ที่มีการเริ่มซื้อขายในป 2555 ตลาด
สัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดจดักิจกรรมสงเสริมการซื้อขายโดยใหสวนลดคาธรรมเนียมซื้อขาย 50% ในชวง 6 เดือน
แรก และพิเศษสําหรับ USD Futures ยังไดจัดกิจกรรม “เทรดดอลลารลวงหนา รับทนัที The New iPad” แกผู
ลงทุนทั่วไป และบุคลากรของบริษัทสมาชิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไปพรอม ๆ กนั 
 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ยังไดจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนบุคลากรของบริษัทสมาชิกผานกิจกรรม 
TFEX Prop-trading Champion ซึ่งจะสงเสริมใหมีการทําธุรกรรมซื้อขาย Proprietary Trading และโครงการ TFEX 
Top Marketing ซึ่งจะสงเสริมใหเปนพื้นฐานของการขยายขอบเขตการทําธุรกิจของสมาชิก และเปนการสรางความ
ชํานาญใหกับ Trader ของบริษัทสมาชิกโดยตรงในอีกทางหนึ่ง 
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สัดสวนการตลาดของบริษัทสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ตามปริมาณการซื้อขาย 
 

อันดับ ช่ือยอ ช่ือบริษัท 
2555  
(%) 

2554  
(%) 

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

1 GBS บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 9.94 11.28 -1.34 
2 MBKET บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 6.83 7.40 -0.57 
3 PHATR บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 6.79 3.38 3.41 
4 PST บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 6.34 8.44 -2.10 
5 KGI บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5.97 5.42 0.55 
6 KTZ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 5.76 3.68 2.08 
7 MTSGF บริษัท เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จํากัด 4.56 5.67 -1.11 
8 FSS บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 4.21 4.28 -0.07 
9 TNITY บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 4.18 5.15 -0.97 
10 YLG บริษัท วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 3.66 2.77 0.89 
11 CGF* บริษัท คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส จํากัด 3.65 1.17 2.48 
12 BLS บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 3.52 3.61 -0.09 
13 GTWM บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด 3.20 4.26 -1.06 
14 CGS บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) 3.14 4.16 -1.02 
15 KS บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2.61 1.78 0.83 
16 ASP บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 2.56 3.23 -0.67 
17 CIMBS บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 2.55 0.69 1.86 
18 TNS บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 2.39 2.52 -0.13 
19 JPM บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 2.29 1.45 0.84 
20 AFC บริษัท ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด 2.28 4.07 -1.79 
21 UOBKH บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1.89 2.61 -0.72 
22 KKS บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด 1.51 1.41 0.10 
23 CNS บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 1.50 1.41 0.09 
24 SCBS บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 1.46 1.29 0.17 
25 HGF บริษัท ฮ่ัวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 1.44 2.52 -1.08 
26 CS บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 1.09 0.96 0.13 
27 KSS บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0.68 0.71 -0.03 
28 DBSV บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 0.63 0.80 -0.17 
29 TSC บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 0.56 0.59 -0.03 
30 KTBST บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 0.52 0.47 0.05 
31 AIRA บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 0.49 0.30 0.19 
32 OSK บริษัทหลักทรัพย โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0.47 0.20 0.27 
33 UBS บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 0.40 0.54 -0.14 
34 CIMBI บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0.35 0.53 -0.18 
35 UOBFT บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด ฟวเชอร (ไทย) จํากัด 0.30 0.52 -0.22 
36 CLSAT บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 0.24 0.41 -0.17 
37 IVG บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0.01 0.01 0.00 
38 FSL บริษัทหลักทรัพยฟนันซา จํากัด - - - 
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อันดับ ช่ือยอ ช่ือบริษัท 2555  
(%) 

2554  
(%) 

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

39 US บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) - 0.30 - 
40 MPSEC บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) - - - 
41 ACLS บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด - - - 

 

  * เปนบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับโลหะมีคา (Precious 
Metal Related Agent) 
  

หมายเหตุ 

 1.  บริษัทที่มกีารรับโอนสิทธิการเปนสมาชิก 

 KSS 
 

บริษัท อยุธยา ดิริฟวทีฟส จํากัด (AYD) โอนสิทธิการเปนสมาชิกใหแก บริษัทหลักทรพัย กรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) (AYS) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
หลักทรัพย กรงุศรี จํากัด (มหาชน) (KSS) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554  

 KTZ บริษัทหลักทรพัย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) (ZMICO) โอนสิทธิการเปนสมาชิกใหแก บรษัิท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (KTZ) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 

 TNITY บริษัท ทรีนีต้ี โพลาริส ฟวเจอรส จํากัด (TIPOL) โอนสิทธิการเปนสมาชิกใหแก บริษัทหลักทรัพย 
ทรีนีต้ี จํากัด (TNITY) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 

      

 2.  บริษัทที่มกีารเปลี่ยนช่ือ 

 AFC บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด (TCAF) ไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ออสสิริส ฟว
เจอรส จํากัด (AFC) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เปนตนไป 

 CGS บริษัทหลักทรพัย แอดคนิซนั จํากัด (มหาชน) (ASL) ไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) (CGS) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 

 CIMBI บริษัทหลักทรพัย ซิกโก จํากดั (มหาชน) (SICSEC) ไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพย 
ซีไอเอ็มบ ีอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (CIMBI) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2555 

 CIMBS บริษัทหลักทรพัย บีที จํากัด (BTSEC) ไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพย ซไีอเอ็มบี 
(ประเทศไทย) (CIMBS) จํากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 

 CNS บริษัทหลักทรพัย พัฒนสิน จาํกัด (มหาชน) ไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทหลักทรพัย โนมรูะ 
พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 

 FSS บริษัทหลักทรพัย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (SYRUS) ไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพย 
ฟนันเซีย ไซรสั จํากัด (มหาชน) (FSS) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 

 KSS บริษัท อยุธยา ดิริฟวทีฟส จํากัด (AYD) โอนสิทธิการเปนสมาชิกใหแก บริษัทหลักทรพัย กรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) (AYS) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
หลักทรัพย กรงุศรี จํากัด (มหาชน) (KSS) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554  
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 2.  บริษัทที่มกีารเปลี่ยนช่ือ (ตอ) 

 KTBST บริษัทหลักทรพัย ฟารอีสท จํากัด (FES) ไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพย เคทีบี 
(ประเทศไทย) จํากัด (KTBST) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 

 MBKET บริษัทหลักทรพัย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KEST) ไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน 
บริษัทหลักทรพัย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (MBKET) เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2554 

 OSK บริษัทหลักทรพัย บีฟท จํากดั (มหาชน) (BSEC) ไดดําเนินการเปลี่ยนชือ่เปน บริษัทหลักทรัพย 
โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (OSK) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 

      

3.  บริษทัที่หยุดดําเนินธุรกรรม 

 ACLS หยุดดําเนินธุรกรรม ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เปนตนไป 

 CIMBI หยุดดําเนินธุรกรรม ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เปนตนไป 

 FSL หยุดดําเนินธุรกรรม ต้ังแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป

 MPSEC หยุดดําเนินธุรกรรม ต้ังแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป 

 US หยุดดําเนินธุรกรรม ต้ังแตวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เปนตนไป 

      

4.  กลุมบรษิทัที่มีการเปลีย่นสถานะเปนสมาชิกประเภทตัวแทนทัว่ไป 

 AFC มีผลต้ังแตวันที่ 25 มิถุนายน 2555 แตบริษัทยังไมสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายดอลลารลวงหนา 
(USD Futures) ไดจนกวาจะไดรับอนญุาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 GTWM, 
HGF, 
MTSGF 

มีผลต้ังแตวันที่ 18 มิถุนายน 2555 แตบริษัทยังไมสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายดอลลารลวงหนา 
(USD Futures) ไดจนกวาจะไดรับอนญุาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 YLG มีผลต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม 2555 แตบริษัทยังไมสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายดอลลารลวงหนา 
(USD Futures) ไดจนกวาจะไดรับอนญุาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
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คณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามมาตรา 67 และ 68 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 60 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา พ.ศ. 2546  โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ อยางนอยสองในหาของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเปนบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อดูแลผลประโยชนของสมาชิก ผูลงทุน หรือบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของกับตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ในอัตราสวนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด คือ อยางนอย
หนึ่งคนตองเปนผูลงทุนหรือสามารถดูแลรักษาผลประโยชนของผูลงทุน และอยางนอยสองคนตองเปนบุคคลท่ีอยูใน
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาอางอิงหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของสินคาอางอิง โดยคณะกรรมการของ 
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ จํานวน 9 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 

  รายชื่อคณะกรรมการ  

 (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556) 
 

1.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย    ประธานกรรมการ 

2.  นายจรัมพร  โชติกเสถียร รองประธานกรรมการ 

3.  นางชนิสา  ชุติภัทร กรรมการ 

4. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการ 

5. นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ กรรมการ 

6. นายสุเทพ  พีตกานนท กรรมการ 

7. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย  กรรมการ 

8.  ดร.ภากร   ปตธวัชชัย กรรมการ 

9. นางเกศรา   มัญชุศรี  กรรมการผูจัดการ 
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 ขอมูลประวัติคณะกรรมการ  

นายสมพล   เกียรติไพบูลย  
ประธานกรรมการ  

 
 
การศึกษา 

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

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

- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)  

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ป 

2531 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the 

Chairman Program  
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 5 
 

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ท่ีปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย

ศิลปาชีพระหวางประเทศ 
- ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ประจําคณะกรรมาธิการ

การตางประเทศวุฒิสภา 
- ประธานกรรมการ บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด 

(มหาชน) 
-  

 

  
ประสบการณการทํางาน 

- ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง   

- ประธานกรรมการบริหาร ศูนยศิลปาชีพระหวาง
ประเทศ 

- ประธานคณะกรรมการ การเคหะแหงชาติ 
- กรรมการ และรองประธานกรรมการ (2551-

2552)  
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย  
- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 

(มหาชน) 
- กรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
- สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ (วุฒิสภา) 
- ปลัดกระทรวงพาณิชย 
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นายจรัมพร   โชติกเสถียร  
รองประธานกรรมการ  

 
 

การศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and 

Computer Science,  
- มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of 

Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการอบรม 

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน  (ปรอ.) ป 2547 วิทยาลัยปองการ
ราชอาณาจักร 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 11 

 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- กรรมการ สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม  
- กรรมการอํานวยการวิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย

สถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแหงประเทศไทย 
- กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศ

ไทย) จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม 

จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 
- กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ประสบการณการทํางาน 
- Chief Information Officer  รองผูจัดการใหญ 

กลุมเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

- ผูชวยผูจัดการใหญ กลุม GTS และธุรกิจ
ตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

- ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมบริการบริหารเงิน
เพ่ือธุรกิจ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

- ผูชวยผูจัดการใหญ สายงานเทคโนโลยี  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- ผูชวยผูจัดการใหญ สายงานบริหารความ
เส่ียง  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัทหลักทรัพย 
ไทยพาณิชย จํากัด 

- กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม ไทยพาณิชย จํากัด 
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นางชนิสา  ชุติ ภัทร  
กรรมการ  

 
 

การศึกษา 
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชา

บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประวัติการอบรม 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนท่ี 71  

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 1 
 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- ผูชวยผูจัดการ  สายงานปฏิบัติการ  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประสบการณการทํางาน 
- ผูชวยผูจัดการ สายงานการเงินและงานบริหาร 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการผูจัดการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม 

จํากัด 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานนายทะเบียน

และบริการปฏิบัติการหลักทรัพย  
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- ผูอํานวยการ ศูนยบริการปฏิบัติการหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- ท่ีปรึกษาดานการปฏิบัติการหลักทรัพย  บริษัท 
ทรีนีต้ี อินฟอรเมชัน จํากัด  

- ผูชวยผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เค จี ไอ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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นายชัยภัทร   ศรีวิสารวาจา  
กรรมการ  

 
 

การศึกษา 
- Lehigh University, วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(Metallurgy)  
- Illinois Benedictine College, บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต (การเงิน) 
 
ประวัติการอบรม 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 
Certification Program 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร  Role of The 
Chairman Program  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 15 

 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุน
ในสัญญาซื้อขายลวงหนา  
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด 
(มหาชน)  

- ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ี
บริหาร บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  

- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา  
- กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
- กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิปปง จํากัด 

(มหาชน) 
 
 
 
 

 

ประสบการณการทํางาน 
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด  
- ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแหงใหม 

แหงประเทศไทย  
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร

ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)     
- กรรมการและหัวหนาของฝายวาณิชธนกิจ ซา

โลมอน สมิทธิ์ บารนี  
- กรรมการและหัวหนาของฝายวาณิชธนกิจ สวิส 

แบงค / เอสบีซี วอรเบิรก 
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นางภัทธีรา   ดิลกรุ ง ธีระภพ  
กรรมการ  

 
 

การศึกษา 
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม  University of 

Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย  
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) 

Monash University, Melbourne ประเทศ
ออสเตรเลีย 

 
ประวัติการอบรม 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 1 

 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
- กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  
- ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  
- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย ดี

บีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประสบการณการทํางาน 
- กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด  
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด  
- กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอสจี สิน

เอเซีย จํากัด  
- กรรมการ บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จํากัด 

(มหาชน) 
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ดร .ภากร  ปตธวัชชัย  
กรรมการ  

 
 

การศึกษา 
- Doctoral of Business Administration in 

Finance and Economics, Boston 
University, USA 

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

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
ประวัติการอบรม 

- Columbia Senior Executive Program 
Columbia University, USA 

 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- รองผูจัดการ สายงานวางแผนกลยุทธองคกร
และการเงิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- กรรมการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลของ กองทุนเปดดัชนี
พันธบัตรไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประสบการณการทํางาน 
- รองผูจัดการ สายงานการตลาด  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
- รองกรรมการผูจัดการใหญ สายการเงิน  

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
- ผูชวยผูจัดการใหญ  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
- อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกํากับและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
กระทรวงการคลัง 

- กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการจัดการ
ลงทุน  
บมจ. ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต 

- ประธานชมรม เอซีไอ ประเทศไทย 
- กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย 
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นายสุเทพ  พีตกานนท
กรรมการ  

 
 

การศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of 

Missouri - Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chairman 2000  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 
Certification Program  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 4 

 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- อนุกรรมการบริหารความเส่ียง ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  
- อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย โนมูระ    
พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

ประสบการณการทํางาน 
- ประธานกรรมการ รักษาการประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร 
บริษัทหลักทรัพย  พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  

- ประธานกิตติมศักด์ิ บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน 
จํากัด (มหาชน)  

- ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  
- รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  
- นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย 
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นางสาวโสภาวดี   เลิศมนัสชัย  
กรรมการ  

 
 

การศึกษา 
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประวัติการอบรม 

- The Wharton Advanced Management 
Program, University of Pennsylvania USA. 

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 2 

- สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย  Director 
Certification Program (DCP) รุนท่ี 2/2000 

- สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย  Audit 
Committee Program (ACP) รุนท่ี 27/2009 

- สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย  
Successful Formulation and Execution of 
Strategy (SFE) รุนท่ี 6/2010  

- สถาบันพระปกเกลา หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนัก
บริหารระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี 14 

- สถาบันพระปกเกลา หลักสูตรการกํากับดูแล
กิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน 

 

 
 

 

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 
- เลขาธิการ  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ      
- ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลปอรซเลน จํากัด 

(มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ ฝายประชาสัมพันธ  สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
- นายกสมาคม นักศึกษาเกาพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

 
ประสบการณการทํางาน 

- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
- รองผูจัดการ สายงานการตลาดและงานบริการ

หลังการซื้อขายหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

- กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด  

- ประธานศูนยระดมทุน  ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

- ประธานท่ีปรึกษาตลาดหลักทรัพย Market for 
Alternative Investment (MAI) 

- รองผูจัดการศูนยระดมทุน  ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
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นางเกศรา  มัญชุศรี  
กรรมการผูจัดการ  

 
 

การศึกษา 
- ปริญญาโททางการเงิน Golden Gate 

University, San Francisco ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
ประวัติการอบรม 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 4 

- หลักสูตรชั้นสูงสําหรับผูบริหารระดับสูง 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนท่ี 82 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- รองผูจัดการ สายงานการตลาด ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับ
นโยบายดานรัฐวิสาหกิจ 

- อนุกรรมการ สํานักงานประกันสังคม 
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประสบการณการทํางาน 
- ผูชวยผูจัดการ กลุมงานพัฒนาธุรกิจและ

ผลิตภัณฑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูอํานวยการโครงการพัฒนาตลาดตราสาร

การเงิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- รองกรรมการผูจัดการ ศูนยซื้อขายตราสารหนี้

ไทย 
- ผูอํานวยการฝาย บริษัทเงินทุนหลักทรัพยสิน

เอเซีย 
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 การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดจัดใหมีขึ้นอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดมีการกําหนดไวเปน
การลวงหนาตลอดทั้งป พรอมทั้งกําหนดใหมีการประชุมเปนการพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

 

ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีการประชุมทั้งส้ิน 7 ครั้ง   
 

ชื่อ จํานวนคร้ังท่ีประชุม/ 
การประชุมท้ังหมด 

กรรมการชุดปจจุบัน  

1.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย   ประธานกรรมการ 7/7 

2.  นายจรัมพร  โชติกเสถียร รองประธานกรรมการ 7/7 

3.  นางชนิสา ชุติภัทร  กรรมการ 7/7 

4.   นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 1 กรรมการ 3/3 

5.  นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ กรรมการ 6/7 

6.  ดร.ภากร ปตธวัชชัย  กรรมการ 7/7 

7.  นายสุเทพ   พีตกานนท 1 กรรมการ 3/3 

8. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการ 6/7 

9. นางเกศรา มัญชุศรี  กรรมการผูจัดการ 7/7 

กรรมการที่ครบวาระ/ลาออกในระหวางป 2555 

10.  นางนงราม  วงษวานิช 2  กรรมการ 5/5 

11.  นายบดินทร  อูนากูล 3 กรรมการ 2/2 

12.  นายรพี   สุจริตกุล 4 กรรมการ 3/3 

13.  นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 5 กรรมการ 2/2 
 

หมายเหต ุ   
1  นายชัยภทัร  ศรวิีสารวาจา และนายสุเทพ พีตกานนท ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบรษัิท แทนนายสุรพล ขวัญใจธัญญา และ

นายรพี สุจริตกุล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2555 
2  นางนงราม  วงษวานิช ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ตามมติทีป่ระชุมผูถอืหุนสามัญประจําป 2555 เมือ่วันที่ 19 

เมษายน 2555 และลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมือ่วันที่ 2 มกราคม 2556 
3  นายบดินทร อูนากูล ไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 
4  นายรพี สุจริตกุล ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมือ่วันที่ 20 มิถนุายน 2555 
5  นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา ไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 และได

ลาออกจากการเปนกรรมการบรษัิท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
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  คาตอบแทนกรรมการ 

ป 2555 คาตอบแทนรวมที่จายใหแกกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
650,000 บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเปนผูบริหารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท 
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ 

นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน ไมมีกรรมการของบริษัททานใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้น 
 

 การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ 

ไมมี เนื่องจาก บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ฯ ไมมบีริษัทในเครือ 
 

 การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ  

การเปลี่ยนการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการ ในป 2555 มีดังนี้  

รายชื่อกรรมการ 
จํานวนหุนท่ีถือ 1 จํานวนหุนเพิ่ม/(ลด) 

ระหวางป ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 

1.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย   - - - 

2.  นายจรัมพร  โชติกเสถียร 1 1 - 

3.  นางชนิสา ชุติภัทร 1 1 - 

4. นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา  - - - 

5.  นางภัทธีรา ดิลกรุงธีระภพ - - - 

6.  ดร.ภากร ปตธวัชชัย  1 1 - 

7.   นายสุเทพ พีตกานนท - - - 

8. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย - - - 

9. นางเกศรา มัญชุศรี 1 1 - 
 

  1  บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบงออกเปน 
10,000,000 หุน 
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 คณะอนุกรรมการ 
 

คณะกรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ มีมติแตงต้ังคณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดความโปรงใสยุติธรรมตอการปฏิบัติงาน ซึ่งไดแก 
 

คณะกรรมการอุทธรณ    
วาระการดํารงตําแหนง ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้
 

รายชื่อ  ตําแหนง 

นายศุกรีย 

ศาสตราจารยพิเศษประสิทธิ์ 

นายเข็มชัย 

นายโชคชัย   

ดร.สมจินต 

นายชินกิต 

แกวเจริญ 

โฆวิไลกูล 

ชุติวงศ 

ต้ังพูลสินธนา 

ศรไพศาล 

อดุลยธีรกิจ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

เลขานุการ 

 
  โดยใหคณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ            
คําอุทธรณตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการพิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังลงโทษ  พิจารณา และสั่งการ
อื่นใดเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมตลอดถึงการปฏิบัติอื่นใดที่จําเปนตอ
กระบวนการพิจารณาอุทธรณ 

 
คณะอนุกรรมการวินัย  

วาระการดํารงตําแหนง ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะอนุกรรมการดังกลาว มีอํานาจพิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝาฝนหรือ มีสวน
เกี่ยวของในการฝาฝนขอกําหนดของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา พิจารณาและสั่งการอื่นใดใหเปนไปตาม
ขอกําหนดดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติอื่นใดที่จําเปนตอกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยและกรณี
อื่นตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 

รายชื่อ ตําแหนง 

นายรพี 

นายชาญชัย 

ดร.ธนกฤต 

นายสุเทพ 

นายศักรินทร 

นางสุมาลี 

สุจริตกุล 

กงทองลักษณ 

วรธนัชชากุล 

พีตกานนท 

รวมรังษี 

เลิศธนะพร 

ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

เลขานุการ 
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 คณะอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

   วาระการดํารงตําแหนง ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดย
อนุกรรมการกองทุนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ยกเวนอนุกรรมการท่ีเปนกรรมการตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา และกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป 

 
 

โดยคณะอนุกรรมการดังกลาว มีหนาที่กําหนดนโยบายการลงทุนในทรัพยสินของกองทุน พรอม
ทั้งพิจารณาและเสนอความเห็นในการจายชดเชยทรัพยสินเพื่อคุมครองแกผูลงทุนตอคณะกรรมการ สนับสนุนให
เกิดความมั่นใจแกผูลงทุนที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ และดําเนินการอ่ืนใด
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  

รายชื่อ ตําแหนง 

กรรมการตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา) 

ประธานอนุกรรมการ 

 

กรรมการตลาดหลักทรัพยฯ 

(นายโยธิน  เนื่องจํานงค) 

อนุกรรมการ 

 

สมาชิกกองทุนท่ีไดรับการเลือกต้ัง 

(นายชาญชัย  กงทองลักษณ) 

อนุกรรมการ 

 

ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

(นายมงคล  ลีลาธรรม) 

อนุกรรมการ 

 

ผูจัดการตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(นางเกศรา  มัญชุศรี) 

อนุกรรมการ 

 

ผูบริหารตลาดหลักทรัพยฯ ระดับผูชวยผูจัดการ 
ดูแลสายงานกํากับบริษัทสมาชิก 

(นายสุภกิจ  จิระประดิษฐกุล) 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
 

เสนอผูถือหุนของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
         (เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือ
หุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความ
เส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่
ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 
 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
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ความเห็น 

 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 
ณฐพร  พันธุอุดม 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

 
20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
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บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  

(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”)     
งบแสดงฐานะการเงิน 

     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554           

       

    
พ.ศ. 2555 

 
พ.ศ. 2554 

  
หมาย
เหตุ  

       พันบาท 
 

       พันบาท 

สินทรัพย 
     

สินทรัพยหมุนเวียน 
     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 
 

7,835 
 

11,895 

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 8 
 

5,000 
 

97,660 

ลูกหนี้และรายไดคางรับ - สุทธิ 9 
 

66,643 
 

37,210 

ดอกเบ้ียคางรับ 
  

281 
 

654 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการใหญ 6 
 

180,000 
 

200,000 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10 
 

6,984 
 

151 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 
  

266,743 
 

347,570 

      
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

     

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 11 
 

- 
 

5,000 

อุปกรณ - สุทธิ 12 
 

61 
 

234 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13 
 

91 
 

124 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 
  

152 
 

5,358 

รวมสินทรัพย 
  

266,895 
 

352,928 

       

       

       

       

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  

(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
     

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554           

       

    
พ.ศ. 2555 

 
พ.ศ. 2554 

    
       พันบาท 

 
       พันบาท 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
     

หน้ีสินหมุนเวียน 
     

เจาหนี้และคาใชจายคางจาย 
  

39,755 
 

85,762 

รายไดรับลวงหนา 
  

60,591 
 

53,608 

ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 
  

9 
 

377 

ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 
  

5 
 

5 

ภาษีเงินไดคางจาย 
  

- 
 

9,129 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  

165 
 

127 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
  

100,525 
 

149,008 

รวมหน้ีสิน 
  

100,525 
 

149,008 

      
สวนของผูถือหุน 

     

ทุนเรือนหุน 
     

 
ทุนจดทะเบียน 

     

 
     หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

  
100,000 

 
100,000 

 
ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

     

 
     หุนสามัญ 10,000,000 หุน ชําระเต็มมูลคาแลวหุนละ 10 บาท 

  
100,000 

 
100,000 

กําไรสะสม 
     

 
จัดสรรแลว  

     

 
     สํารองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 14) 

  
8,702 

 
7,220 

 
ยังไมไดจัดสรร 

  
57,668 

 
96,700 

รวมสวนของผูถือหุน 
  

166,370 
 

203,920 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
  

266,895 
 

352,928 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้           
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บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
    

(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
     

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554           

       

    
พ.ศ. 2555 

 
พ.ศ. 2554 

  
หมายเหตุ 

 
       พันบาท 

 
       พันบาท 

รายได 
     

รายไดคาธรรมเนียมการซื้อขาย 
  

320,822 
 

414,964 

รายไดคาธรรมเนียมสมาชิก 
  

62,016 
 

69,419 

รายไดคาบริการขอมูล 
  

11,707 
 

11,775 

รายไดดอกเบ้ีย 
  

6,086 
 

5,621 

รายไดอ่ืน 
  

2,357 
 

1,694 

รวมรายได 
  

402,988 
 

503,473 

      
คาใชจาย 

     

คาใชจายในการบริหาร 15 
 

364,032 
 

401,808 

คาตอบแทนกรรมการ 
  

650 
 

650 

รวมคาใชจาย 
  

364,682 
 

402,458 

       
กําไรกอนภาษีเงินได 

  
38,306 

 
101,015 

ภาษีเงินได 
  

(8,856) 
 

(30,316) 

กําไรสําหรับป 
  

29,450 
 

70,699 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  

- 
 

- 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

29,450 
 

70,699 

       
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 16 

    

กําไรสําหรับป (บาท) 
  

2.95 
 

7.07 

       
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

          



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  รายงานประจําป 2555 
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บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
         

(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
         

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554                   

           
    

ทุนที่ออกและชําระ 
 

สํารองตาม 
 

กําไรสะสม 
  

    
เต็มมูลคาแลว 

 
กฎหมาย 

 
- ยังไมไดจัดสรร 

 
รวม 

  
หมายเหตุ 

 
 พันบาท 

 
 พันบาท 

 
 พันบาท 

 
 พันบาท 

           
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

  
100,000 

 
3,683 

 
49,538 

 
153,221 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

70,699 
 

70,699 
สํารองตามกฎหมาย 14 

 
- 

 
3,537 

 
(3,537) 

 
- 

เงินปนผลจาย 17 
 

- 
 

- 
 

(20,000) 
 

(20,000) 

           
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

  
100,000 

 
7,220 

 
96,700 

 
203,920 

           
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

  
100,000 

 
7,220 

 
96,700 

 
203,920 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

29,450 
 

29,450 
สํารองตามกฎหมาย 14 

 
- 

 
1,482  (1,482) 

 
- 

เงินปนผลจาย 17 
 

- 
 

- 
 

(67,000) 
 

(67,000) 

           
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

  
100,000 

 
8,702 

 
57,668 

 
166,370 

           
           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

                  



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 
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บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  

(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
   

งบกระแสเงินสด 
   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554           

 
พ.ศ. 2555 

 
พ.ศ. 2554 

  
หมายเหตุ 

 
     พันบาท 

 
     พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     

กําไรกอนภาษีเงินได 
  

38,306 
 

101,015 

รายการปรับปรุง   
   

 
คาเส่ือมราคา 12 

 
72 

 
92 

 
คาตัดจําหนาย 13 

 
33 

 
36 

 
รายไดดอกเบ้ีย 

  
(6,086) 

 
(5,621) 

 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9 

 
110 

 
- 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ      
หนี้สินดําเนินงาน   

32,435 
 

95,522 

สินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง      

 
ลูกหนี้และรายไดคางรับ 

  
(29,543) 

 
(11,047) 

 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

  
(6,833) 

 
1,928 

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)      

 
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย 

  
(46,007) 

 
51,712 

 
รายไดรับลวงหนา 

  
6,983 

 
(35,192) 

 
ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 

  
(368) 

 
342 

 
ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 

  
- 

 
(151) 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  
38 

 
(1) 

เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน   
(43,295) 

 
103,113 

 
จายภาษีเงินได 

  
(17,985) 

 
(22,373) 

เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน    
(61,280) 

 
80,740 

      

      

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้           

 



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
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บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”)     
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

   
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554           

 
พ.ศ. 2555 

 
พ.ศ. 2554 

  
หมายเหตุ 

 
     พันบาท 

 
     พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
ดอกเบ้ียรับ 

  
6,459 

 
5,077 

ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว 8 
 

(70,390) 
 

(142,501) 

จําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 8 
 

168,050 
 

80,109 

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 12 
 

101 
 

- 

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการใหญ 6 
 

20,000 
 

- 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน   
124,220 

 
(57,315) 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
จายเงินปนผล 17 

 
(67,000) 

 
(20,000) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   
(67,000) 

 
(20,000) 

       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(ลดลง)เพิ่มข้ึนสุทธิ   

(4,060) 
 

3,425 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป   
11,895 

 
8,470 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป   
7,835 

 
11,895 

       

       
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม      
รายการท่ีไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญ      

 
จัดประเภทเงินลงทุนระยะยาวเปนเงินลงทุนชั่วคราว 8, 11 

 
5,000 

 
8,268 

       

       

       

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้           

 



 รายงานประจําป 2555 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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1 ขอมูลท่ัวไป 

 

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยเปนบริษัทยอยท่ีถูกถือหุนท้ังหมดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(“กิจการใหญ”) 

 

เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อภาษาไทยของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย จาก 
“บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)” 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการเปนศูนยกลางการซ้ือขายและที่ปรึกษาเพ่ือการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมท้ังบริการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 

 

บริษัทจัดต้ังขึ้นและมีสถานประกอบการตามที่อยูท่ีไดจดทะเบียนไวดังนี้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากผูบริหารของบริษัท เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงิน มีดังตอไปนี้ 
 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547  

 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวนเรื่องเงินลงทุน 
ท่ีอธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการ
ทางบัญชีท่ีสําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี
ของกิจการไปถือปฏิบัติ   และตองเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือ ความซับซอน หรือ 
เกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 4 

 
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนื้อความ
ขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความและการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

 
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความและ 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ซึ่งยังไมมีผลบังคับใช และบริษัท
ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติ 
 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชท่ีีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 เรื่อง ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพย 
ท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 เรื่อง ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน 

 



  รายงานประจําป 2555 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความและการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม (ตอ) 

 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 4 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 12 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

 

ผูบริหารของบริษัท ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การ
ตีความและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีนําเสนอ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญตอบริษัท 
ท่ีนํามาพิจารณาดังนี้ 

 
• มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เกี่ยวของกับภาษีเงินได ซึ่งรวมถึงภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินได

รอการตัดบัญชี คาใชจายภาษีเงินไดของงวดคํานวณจากจํานวนท่ีตองเสียภาษีและจํานวนที่สามารถหัก
ภาษีไดซึ่งแสดงอยูในแบบการคํานวณภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดของงวด
ปจจุบันคํานวณจากจํานวนที่คาดวาจะตองจายแก หรือไดรับคืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษี โดยใชอัตรา
ภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบังคับใชอยูหรือท่ีคาดวาจะมีผลบังคับใชภายในวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
การบัญชีสําหรับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย
หรือหนี้สิน และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินในงบการเงิน 

 

  



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
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(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
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2.3 เงินตราตางประเทศ  
 

รายการตาง ๆ ในงบการเงินของบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 

บริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 
และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระ
ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตรา
ตางประเทศ ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภท (แตไมรวม
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาท่ีกําหนด) รวมท้ังเงินลงทุนระยะส้ันอื่นท่ีมีสภาพ
คลองสูงและมีวัตถุประสงคในการถือไวเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนและจายชําระภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งมี
อายุไมเกินสามเดือนนับจากวันท่ีไดมา 

 

2.5 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนท่ีถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกําหนดเวลาและผูบริหารตั้งใจแนวแนและมีความสามารถ
ถือไวจนครบกําหนดไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน  เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแต
วันส้ินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวในสินทรัพยหมุนเวียน 

 

เงินลงทุนท่ีถือไวจนครบกําหนดรับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่
ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมท้ังคาใชจายในการทํารายการ 

 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาภายหลังการไดมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจริง หักดวยคาเผื่อการดอยคา 

 

บริษัทจะทดสอบคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการดอยคาเกิดขึ้น 
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากคาเผื่อ
การดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย 
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจําหนาย 
เงินลงทุนท่ีถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
ท่ีจําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนท้ังหมดท่ีถือไว 



  รายงานประจําป 2555 
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2.6 ลูกหน้ีและรายไดคางรับ 
 

ลูกหนี้ ไดแก ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยและบริษัทท่ัวไป สวนรายไดคางรับ ไดแก รายไดคาธรรมเนียมและ
คาบริการท่ียังมิไดออกใบแจงหนี้ ลูกหนี้และรายไดคางรับแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้เปรียบเทียบกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ
จากลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับ
การชําระหน้ีในอนาคตของลูกคา ประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต สถานการณท่ีอาจทําใหทราบและ
ระบุไดถึงการผิดนัดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด ลูกหนี้และรายไดคางรับจะถูกจําหนายออก
จากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ และจะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการ
บริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

2.7 อุปกรณ 
 

อุปกรณ แสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเส่ือมราคาคํานวณโดย 
วิธีเสนตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใหประโยชนท่ีประมาณการไวของ
สินทรัพยดังตอไปนี้ 

 
เครื่องตกแตงและติดต้ัง 5 - 20 ป 
อุปกรณสํานักงาน 5 - 10 ป 
อุปกรณคอมพิวเตอร 5 - 10 ป 
 

 

ผูบริหารเปนผูประมาณการอายุการใหประโยชนและมูลคาซากของอุปกรณของบริษัท โดยผูบริหารจะมี 
การทบทวนมูลคาซากและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย และแกไขตามความเหมาะสม ณ วันส้ินงวด หาก
มูลคาซากและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมี
การตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืนทันที  
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2.7 อุปกรณ (ตอ) 
 

การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหวางงวดบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน  ตนทุน
ของการปรับปรุงใหดีขึ้นท่ีสําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง
สินทรัพยท่ีไดมา การปรับปรุงหลักจะตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยท่ี
เกี่ยวของ 
 

ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจําหนายอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับ
ราคาตามบัญชี และจะรวมไวอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงในราคาทุน
หักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนจะถูกตัดจําหนายและบันทึกใน 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจาก
วันท่ีอยูในสภาพพรอมใชงาน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจโดยประมาณเปนเวลา 5 - 10 ป 
 

ตนทุนท่ีใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งสามารถระบุไดและเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท และคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกวา
หนึ่งป จะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน  
 

ตนทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และรายจายอื่นท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมท่ีจะใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค คาใชจายซึ่งทําใหเพ่ิมหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เกินกวาขีดความสามารถเดิมจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ผูบริหารเปนผูประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท โดยผูบริหารจะมีการ
ทบทวนคาตัดจําหนายเมื่ออายุการใชประโยชนมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือ 
มีการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.9 การดอยคาของสินทรัพย 

 
สินทรัพยท่ีมีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตาม
บัญชีอาจสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได เพ่ือ
วัตถุประสงคของการประเมินการดอยคาสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยมซึ่ง
รับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการดอย
คา ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.10  เจาหน้ีและคาใชจายคางจาย 

 

เจาหนี้และคาใชจายคางจายแสดงในราคาทุน 

 

2.11 ประมาณการหน้ีสิน 

 
การประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรอืท่ีกอตัวขึ้นอัน
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป
เ พ่ือชํ า ระภาระหนี้ สิน ดั งกล าว  และสามารถประมาณจํ านวนภาระหนี้ สิน ได อย า งน า เชื่ อ ถื อ  
ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสด 
ท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดใน
ตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหนี้สิน เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว 
หากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายท่ีจะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
 
ประมาณการหนี้สินรับรูในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีบริษัทตกลงที่จะจายชําระตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน 
อยางไรก็ตาม ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง ไมถือเปนประมาณการหนี้สิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.12 รายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

 

บริษัทรับรูรายไดคาธรรมเนียมการซื้อขายและรายไดคาบริการขอมูลเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

 

คาธรรมเนียมสมาชิกประกอบดวย คาเขาเปนสมาชิกและคาธรรมเนียมรายป โดยคาเขาเปนสมาชิกจะทยอย
รับรูรายไดโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีเริ่มใหบริการ สวนคาธรรมเนียมรายปรับรูรายไดเมื่อ
ไดใหบริการแลว 
 

รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของชวงเวลาจนถึงวัน 
ครบอายุและคํานึงถึงจํานวนเงินตนท่ีเปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของบริษัท 

 

รายไดอ่ืนรับรูเมื่อมีสิทธิในการรับเงิน 
 

2.13 คาใชจาย 
 

คาใชจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น 

 

2.14 คาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยผลประโยชนท่ีจายใหแกคณะกรรมการของบริษัท (โดยไมรวมเงินเดือน 
โบนัส และผลประโยชนเกี่ยวของท่ีจายใหกับผูบริหาร) 
 

 

2.15 การจายเงินปนผล 
 

เงินปนผลที่จายบันทึกในงบการเงินในรอบปบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล 
 

2.16 ภาษีเงินได 
 

บริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง 
บริษัทมิไดบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีท่ีเปนผลตางชั่วคราวในอนาคต 
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
 

ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของบริษัทยอมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซึ่งไดแก ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดานมูลคายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย และดานกระแสเงินสด 
อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย) ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ ความเส่ียงดานสภาพคลอง และความ
เส่ียงจากการลงทุนและการฝากเงิน แผนการจัดการความเส่ียงของบริษัท เนนการลงทุนตามนโยบายและสัดสวนการ
บริหารเงินลงทุน ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท โดยมีคณะทํางานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการ
ลงทุนใหสอดคลองกับนโยบายและสัดสวนท่ีกําหนดอยางเครงครัด  ท้ังนี้ นโยบายการลงทุนคํานึงถึงความมั่นคง 
ในการดํารงเงินตน โดยไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหโอนเงินลงทุนสวนท่ี
เหลือจากการดําเนินงานใหกิจการใหญบริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม 
 

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

บริษัทไมมีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้และ
เจาหนี้สวนใหญเปนสกุลเงินบาท บริษัทไมไดใชสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ 
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทไมมีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสวนใหญมีอัตราคงที่  ท้ังนี้ ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยมีการพิจารณาอัตรา
ดอกเบ้ียในทองตลาดขณะนั้น รวมท้ังแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในปถัดไปดวย บริษัทไมไดใชอนุพันธดานอัตรา
ดอกเบ้ีย เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกลาว 

 

3.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อของบริษัทมีการกระจุกตัวอยางเฉพาะเจาะจง เนื่องจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการ
ใหสินเชื่อแกบริษัทภายในกลุมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนสวนใหญ บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะส้ันแก
บริษัทใหญซึ่งเปนกิจการท่ีมีประวัติสินเชื่ออยูในระดบัดีและมีความนาเชื่อถือสูง  
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 
 

ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 
 

3.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
 

บริษัทไมมีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญจากสภาพคลอง เนื่องจากบริษัทมีการดํารงเงินสดอยางเพียงพอตอ
การดําเนินงาน บริษัทมีวัตถุประสงคในการดํารงความยืดหยุนดานสภาพคลองจากการใชแหลงเงินทุนภายในบริษัท 
 

3.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน 
 

บริษัทมีความเส่ียงตอราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที่เปนผูลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเส่ียง
จากฐานะการเงินของผูท่ีออกตราสารท่ีลงทุน อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวใน
สถาบันการเงินท่ีนาเชื่อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
 

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดสวนการลงทุน มีดังนี้ 
 

ประเภทการลงทุน สัดสวนการลงทุน 
  

หลักทรัพยรัฐบาล หุนกูหรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ ไมจํากัดจํานวน 

   หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  

   ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน  
  

เงินฝาก บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย ไมเกินรอยละ 15 ของเงินลงทุนรวมตอหนึ่งสถาบัน 

   ต๋ัวสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุน     การเงิน 

   หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  

หุนกูหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอผูออก 

   (ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพ) และต๋ัวแลกเงิน    หลักทรัพยแตละรายและไมเกินรอยละ 5 ของ 

    เงินลงทุนรวมตอจํานวนที่ออกหลักทรัพยนั้นๆ 

หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอหนึ่งกองทุน 

   หนวยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้    และไมเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนรวม 

    ตอบริษัทจัดการแตละแหง 
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บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพ้ืนฐานของ
ประสบการณในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณ
ขณะนั้น 

 

5 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัท 
เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุน 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย 

 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัท 

 

6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัทท้ังทางตรงและ
ทางออม ไมวาจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับบริษัท 
กิจการยอยและกิจการยอยลําดับถัดไป กิจการรวมและบุคคลท่ีเปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท 
ซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมท้ังกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลท้ังหมดเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับบริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งอาจมีขึ้นได จะคํานึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 

  



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือเปน
กิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับบริษัทมีดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ ประเทศท่ีจัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 
   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไทย เปนกิจการใหญ ถือหุนของบริษัทในอัตรารอยละ 99.99 

  และกรรมการของบริษัทท้ังหมดเปนผูแทนของกิจการ
ใหญ 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  
  

รายไดดอกเบ้ีย อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 

คาธรรมเนียมและบริการจาย ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
 

รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และยอดคงเหลือ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 สรุปไดดังนี้ 

 

6.1 รายไดดอกเบี้ย 

  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 ลักษณะความสัมพันธ พันบาท พันบาท 
    

รายไดดอกเบ้ีย กิจการใหญ 4,499 4,000 
 

 

6.2 คาธรรมเนียมและบริการจาย 
 

  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 ลักษณะความสัมพันธ พันบาท พันบาท 

    

คาธรรมเนียมและ    
   บริการจาย กิจการใหญ 359,007 398,700 
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บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และยอดคงเหลือ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 สรุปไดดังนี้ (ตอ) 
 

6.3 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการใหญ 

 อัตราดอกเบี้ย   

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 รอยละตอป รอยละตอป พันบาท พันบาท 

     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการใหญ 2.50 2.00 180,000 200,000 
 

กิจการใหญมีนโยบายรวมศูนยการลงทุน โดยกิจการใหญเปนศูนยกลางการบริหารเงินลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ท้ังนี้กิจการใหญจะกูยืมจากกิจการยอยในรูปของตั๋วสัญญาใช
เงินซึ่งมีกําหนดระยะเวลาไถถอนไมเกิน 1 ป และมีอัตราดอกเบ้ียอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสถาบัน
การเงิน (โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวอาจมีการทบทวนใหมตามความเหมาะสม) 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการใหญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2554 มีดังนี้  

 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พันบาท พันบาท 

   
ยอดคงเหลือตนป 200,000 200,000 
จายคืนเงินกูยืม (20,000) - 

ยอดคงเหลือปลายป 180,000 200,000 
 

6.4 ยอดคางชําระท่ีเกิดจากการซื้อบริการ 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 ลักษณะความสัมพันธ พันบาท พันบาท 

    
คาใชจายคางจาย กิจการใหญ 38,109 85,561 

 

6.5 รายการจําหนายสินทรัพยถาวร 
 

ในระหวางป พ.ศ. 2555 บริษัทไดจําหนายสินทรัพยถาวรใหแกกิจการใหญในมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ีเกิด
รายการเปนจํานวนเงิน 0.10 ลานบาท โดยกิจการใหญไดชําระคาสินทรัพยถาวรทั้งจํานวนแลว 



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พันบาท พันบาท 
   

เงินสดในมือ 3 3 
เงินฝากประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน 7,832 11,892 

 7,835 11,895 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เงินฝากประเภทออมทรัพย มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.625 - 2.40 ตอ
ป (พ.ศ. 2554 : ระหวางรอยละ 0.50 - 1.65 ตอป) 
 

8 เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 
 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พันบาท พันบาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกําหนด   
   เงินฝากออมทรัพย - 5,000 
   เงินฝากประจํา - 45,293 
   ต๋ัวแลกเงิน - 47,367 
   หุนกู 5,000 - 

 5,000 97,660 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทไมมีเงินฝากออมทรัพยกับธนาคาร (พ.ศ. 2554 : อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 0.50 ตอป)  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ไมมีเงินฝากประจํากับธนาคารประเภท 3 ถึง 12 เดือน (พ.ศ. 2554 : ระหวางรอยละ  
2.60 - 3.70 ตอป) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ไมมีต๋ัวแลกเงินของสถาบันการเงินประเภท 1 ถึง 4 เดือน (พ.ศ. 2554 : ระหวางรอยละ 
3.15 - 4.50 ตอป) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หุนกูเปนเงินลงทุนระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดไถถอนภายใน 1 ป (หมายเหตุ 11) 
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8 เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ (ตอ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดังนี้ 
 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พันบาท พันบาท 
   

ยอดคงเหลือตนป 97,660 27,000 
ลงทุนเพ่ิม 70,390 142,501 
จําหนายเงินลงทุน (168,050) (80,109) 
จัดประเภทจากเงินลงทุนระยะยาว 5,000 8,268 

ยอดคงเหลือปลายป 5,000 97,660 

 
9 ลูกหน้ีและรายไดคางรับ - สุทธิ 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พันบาท พันบาท 
   

ลูกหนี้ 259 443 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (110) - 
   

ลูกหนี้ - สุทธิ 149 443 
รายไดคางรับ 66,494 36,767 

 66,643 37,210 

 
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้มีดังนี้ 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พันบาท พันบาท 
   

กิจการอื่นๆ   
ยังไมครบกําหนดชําระ 6 443 
เกินกําหนดชําระ   
   ไมเกิน 3 เดือน 115 - 
    3 - 6 เดือน 59 - 
    6 - 12 เดือน 79 - 

 259 443 

 
โดยทั่วไประยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต 1 วันถึง 15 วัน 



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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10 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พันบาท พันบาท 

   
คาใชจายจายลวงหนา 147 147 
ภาษีซื้อรอนําสง - 4 
ภาษีมูลคาเพ่ิมคางรับ 2,662 - 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 4,175 - 

 6,984 151 

 
11 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 
 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พันบาท พันบาท 

   
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกําหนด   
   หุนกู - 5,000 

 - 5,000 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกําหนด ไดแก หุนกู มีกําหนดระยะเวลาไถถอน 5 ป อัตรา
ดอกเบ้ียหนาต๋ัวรอยละ 4.00 ตอป สําหรับปท่ี 1 ถึงปท่ี 2 และรอยละ 4.90 ตอป สําหรับปท่ี 3 ถึงปท่ี 5 นับจากวัน
ออกหุนกู และมีอัตราผลตอบแทนตามราคาตลาดรอยละ 3.04 ตอป (พ.ศ. 2554 : รอยละ 3.45 ตอป) มีกําหนดชําระ
ดอกเบ้ียปละ 4 ครั้ง โดยมีราคาตลาด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 5.03 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 5.10 
ลานบาท) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาว สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดังนี้ 
 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พันบาท พันบาท 

   
ยอดคงเหลือตนป 5,000 13,268 
จัดประเภทเปนเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 8) (5,000) (8,268) 

ยอดคงเหลือปลายป - 5,000 

 



  รายงานประจําป 2555 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ (ตอ) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ตราสารหน้ีที่ถือจนครบกําหนดจําแนกตามระยะเวลาคงเหลือ 

ไดดังนี้ 

 

 ครบกําหนด 

 ไมเกิน 1 ป 1 ป ถึง 5 ป รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 

    

31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกําหนด    

หุนกู 5,000 - 5,000 

 5,000 - 5,000 
    
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกําหนด    

เงินฝากออมทรัพย 5,000 - 5,000 

เงินฝากประจํา 45,293 - 45,293 

ต๋ัวแลกเงิน 47,367 - 47,367 

หุนกู - 5,000 5,000 

 97,660 5,000 102,660 

 

  



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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12 อุปกรณ - สุทธิ 

 

 เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง   
 และอุปกรณ คอมพิวเตอร รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554    
ราคาทุน 629 695 1,324 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (500) (498) (998) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 129 197 326 

    
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 129 197 326 

คาเส่ือมราคา (34) (58) (92) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 95 139 234 

    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    
ราคาทุน 629 695 1,324 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (534) (556) (1,090) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 95 139 234 

    
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 95 139 234 
จําหนายสินทรัพยถาวร - (101) (101) 

คาเส่ือมราคา (34) (38) (72) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 61 - 61 

    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
ราคาทุน 629 - 629 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (568) - (568) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 61 - 61 

  



  รายงานประจําป 2555 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 

 โปรแกรม
คอมพิวเตอร 

 พันบาท 
  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554  
ราคาทุน 352 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (192) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 160 

  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 160 
คาตัดจําหนาย (36) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 124 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
ราคาทุน 352 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (228) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 124 

  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 124 
คาตัดจําหนาย (33) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 91 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
ราคาทุน 352 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (261) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 91 

 

 

 



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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14 สํารองตามกฎหมาย 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท 
   

ยอดคงเหลือตนป 7,220 3,683 

จัดสรรระหวางป 1,482 3,537 

ยอดคงเหลือปลายป 8,702 7,220 
 

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

 
15 คาใชจายในการบริหาร 

  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

  พันบาท พันบาท 
    

คาบริหารจัดการ  359,007 398,700 
คาธรรมเนียมสํานักงาน ก.ล.ต.  2,000 2,000 
คาท่ีปรึกษา  1,793 147 
คาใชจายทางการตลาด  176 176 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 12, 13)  105 128 

อ่ืนๆ  951 657 

  364,032 401,808 

 
16 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย 
ถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายในระหวางป 

  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
    

กําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (พันบาท)  29,450 70,699 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ี    
 ออกจําหนายในระหวางป (หุน)  10,000,000 10,000,000 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  2.95 7.07 
 

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 



  รายงานประจําป 2555 
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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17 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุน เมื่อวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2555 ผูถือหุนไดอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 6.70 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 10 ลานหุน  
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 67 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายไปแลวในระหวางป พ.ศ. 2555 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุน เมื่อวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ผูถือหุนไดอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.00 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 10 ลานหุน  
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 20 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายไปแลวในระหวางป พ.ศ. 2554 

 

18 กองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives 
Investor Protection Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด ท้ังนี้ ผูลงทุนท่ีจะไดรับความคุมครองตองเปนลูกคาของสมาชิกกองทุน โดย
เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลท่ีจัดต้ังในประเทศไทย ซึ่งมิใชผูลงทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา พ.ศ.2546 

 

กองทุนไดจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีบริษัทหลักทรัพย 
ท่ีเปนสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาเขาเปนสมาชิกกองทุนจํานวน 37 ราย 

 

ทรัพยสินของกองทุนประกอบดวย เงินทุนประเดิมของบริษัท เงินคาเขาเปนสมาชิกและเงินสมทบท่ีเรียกเก็บจาก
สมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชนท่ีไดจากเงินและทรัพยสินของกองทุน ภายหลังหักคาใชจายเพ่ือการ
ดําเนินงานของกองทุน ท้ังนี้ ในชวงเริ่มจัดต้ัง กองทุนจะมีทรัพยสินจํานวนไมนอยกวา 100 ลานบาท ประกอบดวย
เงินทุนประเดิมจากบริษัทจํานวน 50 ลานบาท และเงินคาแรกเขาและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในสวนท่ีเหลือ
จนกวาจะครบ 100 ลานบาท โดยบริษัทอาจเรียกเก็บเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นจําเปนและสมควร อนึ่ง เงินทุนประเดิม
และเงินจากสมาชิกจะเริ่มเรียกเก็บตั้งแต ป 2556 เปนตนไป 



บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5 
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รายชื่อและท่ีอยูบริษัทสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาฯ 
 (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) 
 

สมาชิกทั่วไป 

ACLS บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด  
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 12 หอง 1210  
ถนนพระรามส่ี แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2611-3500   โทรสาร 0-2611-3551 
http://www.acls.co.th 

AFC บริษัท ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด  
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ชั้น 14เอ หอง 14เอ03 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2633-5299   โทรสาร 0-2633-5255 
http://www.ausirisgroup.com 

AIRA บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)  
2/4 อาคารนายเลศิทาวเวอร ชั้น 2, 8 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330     
โทรศัพท 0-2684-8888    โทรสาร 0-2256-0284 
http://www.aira.co.th 

ASP บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)  
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 3 ถนนสาทรใต  
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทรศัพท 0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111 
โทรสาร 0-2285-1901     
 http://www.asiaplus.co.th 

AYD บริษัท อยุธยา ดิริฟวทีฟส จํากัด  
999/9 อาคาร The Offices at Central World ชั้น 11 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330  
โทรศัพท 0-2658-9000   โทรสาร 0-2658-9292 
http://www.ayd.co.th 

BLS บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29  ถนนสีลม  
บางรัก กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท 0-2231-3777, 0-2618-1000    
โทรสาร 0-2231-3951  
http://www.bualuang.co.th 

CGS บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) 
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2205-7000   โทรสาร 0-2205-7171 
http://www.cgsec.co.th 

 

 

 

CIMBI บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร 2 ชั้น 1-2  
และอาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2627-3100   โทรสาร 0-2263-2043 
http://www.cimbsecurities-int.co.th 

CIMBS บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 1-2 และ 
อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2841-9000   โทรสาร 0-2841-9090 
http://www.cimbsecurities.co.th 

CLSAT บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด  
87 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนวิทยุ ลุมพินี 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2257-4600   โทรสาร 0-2253-0534 
http://www.clsa.com 

CNS บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท 0-2638-5000, 0-2287-6000  
โทรสาร 0-2287-6001  
http://www.cnsrealtime.com 

CS บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 27  
หองเลขที่ 2701 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2614-6000   โทรสาร 0-2614-6362 
http://www.credit-suisse.com 

DBSV บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 9,14-15 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2657-7000   โทรสาร 0-2657-7777 
http://www.dbsvitrade.com 

FSL บริษัทหลักทรัพยฟนันซา จํากัด  
48/45 ชั้น 20 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ  
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2697-3800    โทรสาร 0-2638-0301 
http://www.fnsyrus.com 
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FSS บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด 
ชั้น 17, 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2658-9500   โทรสาร 0-2658-9149 
http://www.fnsyrus.com 

GBS บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด  
87/2 อาคาร ซี อาร ซี ออลซีซ่ันส เพลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-4 
ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2672-5999   โทรสาร 0-2672-5888 
http://www.globlex.co.th 

GTWM บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จํากัด 
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร หองเลขที่ 209 ชั้น 20  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 0-2673-9911   โทรสาร 0-2673-9815 
http://www.gtwm.co.th 

HGF บริษัท ฮ่ัวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด  
255-257 อาคารฮั่วเซงเฮง 2 ถนนเยาวราช  
แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท 0-2223-2288   โทรสาร 0-2223-1333 
http://www.hshfutures.com 

IVG บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
540 อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 18 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2658-5800   โทรสาร 0-2658-5779 
http://www.ivglobal.co.th 

JPM บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด  
20 อาคารบุปผจิต ชั้น 2-3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2684-2600   โทรสาร 0-2684-2610 
http://www.jpmorgan.com 

KGI บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต  
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท 02- 658-8888   โทรสาร 02-658-8000 
http://www.kgieworld.co.th 

KKS บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด  
500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 7 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2680-2222   โทรสาร 0-2680-2233 
http://www.kks.co.th 

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

KSS บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)  
550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  
สํานักเพลินจิต ชั้น 5 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2659-7000   โทรสาร 0-2646-1111 
http://www.krungsrisecurities.com 

KTBST บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ชั้น 18, 39 ออลซีซ่ันสเพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2648-1111   โทรสาร 0-2648-1000 
http://www.ktbst.co.th 

KTZ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 16 แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2695-5000    โทรสาร 0-2631-1709 
http://www.ktzmico.com 

MBKET บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  
999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  
ชั้น 20-21, 24 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2658-6300   โทรสาร 0-2658-6301 
http://www.maybank-ke.co.th 

MPSEC บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 2 ชาญอิสสระทาวเวอร 1 942/81 ถนนพระราม 4 
แขวงสุริยะวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2660-6688   โทรสาร 0-2660-6689 
http://www.merchant.co.th 

MTSGF บริษัท เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จํากัด 
121/19 ดิโอลดสยามพลาซา ชั้น 1 ถนนพาหุรัด  
แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท 0-2222-0099, 0-2222-5959  
โทรสาร 0-2222-5500  
http://www.mtsgoldfutures.com 

PHATR บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)  
252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 
10310  
โทรศัพท 0-2693-2000   โทรสาร 02-693-2631 
http://www.phatrasecurities.com 

PST บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2268-0999   โทรสาร 0-2635-1615 
http://www.phillip.co.th 
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RHBOS บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 10 
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2862-9999   โทรสาร 0-2108-0999 
http://www.osk188.co.th 

SCBS บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
19 อาคาร 3 ชั้น 20-21,  
101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย ปารค พลาซา  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900  
โทรศัพท 0-2949-1000   โทรสาร 0-2949-1001 
http://www.scbs.com 

SCIBS บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด 
999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 9 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330  
โทรศัพท 0-2624-8888, 0-2207-2888  
โทรสาร 0-2624-8899  
http://www.scis.co.th 

TIPOL บริษัท ทรีนีตี้ โพลาริส ฟวเจอรส จํากัด  
179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120  
โทรศัพท 0-2670-9100   โทรสาร 0-2263-3811 
http://www.trinitythai.com 

TNITY บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด  
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25-26,29  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120  
โทรศัพท 0-2801-9100   โทรสาร 0-2286-9050 
http://www.trinitythai.com 

TNS บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)  
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14 ,18 และ ชั้น 19 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2217-9595   โทรสาร 0-2217-9642 
http://www.TNSitrade.com 

TSC บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  
48/8 ทิสโกทาวเวอร ชั้น4 ถนนสาทรเหนือ บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2633-6999   โทรสาร 0-2633-6900 
http://www.tiscosec.com 

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

 

UOBFT บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด ฟวเชอร (ไทย) จํากัด 
สํานักงานใหญธนาคารยูโอบี ชั้น 7, 191 ถนนสาทรใต 
กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท 0-2213-2611   โทรสาร 0-2213-2614 
http://www.uob.co.th/uobft 

UOBKH บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น3 และทาวเวอร 3 
ชั้น 15 และ19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2659-8000   โทรสาร 0-2263-2306 
http://www.uobkayhian.co.th 

US บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)  
1550 อาคารธนภมิูทาวเวอร ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท 0-2207-0038   โทรสาร 0-2207-0505 
http://www.unitedsec.com 

YLG บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 
653/14 ซอยสวนพลู 1 ถนนสวนพลู แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท 0-2287-1155, 0-2287-1166  
โทรสาร 0-2677-5512  
http://www.ylgbullion.com 

ZMICO บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)  
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709 
http://www.seamico.com 

 

สมาชิกประเภทตัวแทนท่ีจํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาท่ีอางอิงกับโลหะมีคา (Precious Metal 
Related Agent) 

CGF บริษัท คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส จํากัด  
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 หองเลขที่ 11-12  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2618-0808   โทรสาร 0-2618-0800 
http://www.classicgoldfutures.co.th



 

 

 




