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1. ข้อมลูองคก์ร 
    

บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) หรือ TFEX1  เป็นบริษัทย่อยของตลาด
หล กัท ร พั ย ์แ ห ่ง ป ร ะ เทศ ไทย  จ ดั ตั ง้ ขึ ้น เ มื ่อ ว นั ที ่  17 
พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นศนูยก์ลางการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าที่อา้งองิตราสารทุน ตราสารหนี้ และสนิคา้โภคภณัฑ ์
ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  โดย
ได้รบัอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2548 
ซึ่งปัจจุบัน TFEX สามารถจัดให้มีการซื้อขายฟิวเจอร์ส 
(Futures) และออปชัน่ (Options) ที่อ้างอิงกบัสินทรพัย์
ประเภทต่าง ๆ ไดด้งันี้ 
 ตราสารทุน ได้แก่  ดัชนี ราคาหลักทรัพย์  และ

หลกัทรพัย ์
 ตราสารหนี้ ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล อตัราดอกเบีย้ 
 สนิค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ทองค า โลหะเงิน น ้ามนัดิบ 

แพลทินัม ทองแดง สังกะสี เหล็ก  อะลูมิเนียม      
ดีบุก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  ไฟฟ้า พลาสติก                 
ค่าระวาง คารบ์อนเครดติ และดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์

 อตัราแลกเปลีย่น ไดแ้ก่ อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี 

 สนิคา้เกษตร2  ไดแ้ก่ ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลงั  
 

บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ได้
เปิดด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 28 เมษายน 2549 โดยได้จดัให้มี
การซือ้ขายสนิคา้ทัง้ฟิวเจอรส์ และออปชัน่ รวมทัง้บรกิารต่างๆ 
เป็นล าดบั เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินการของผูใ้ช้บรกิารและ
ผูป้ระกอบการ โดยไดจ้ดัใหม้สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามล าดบั 
ดงันี้ 

 ฟิวเจอรส์ของดชันี SET50 (2549) 
 ออปชัน่ของดชันี SET50 (2550)  

                                                      
1
 บรษิทัมชีื่อเดมิวา่ บมจ. ตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) และได้
เปลีย่นชื่อเป็น บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) 
ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้มา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ถอ้ยค าตามพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 
2
 เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่
สนิคา้เกษตรเป็นสนิคา้อา้งองิตาม พ.ร.บ. สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ  

 ฟิวเจอรส์ของหุน้รายตวั (ครัง้แรก ปี 2551 ครัง้ที่ 2 ปี 
2552 ครัง้ที ่3 ปี 2554 ครัง้ที ่4 และ ครัง้ที ่5 ปี 2556 
และครัง้ที ่6 ปี 2558) 

 ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองค า (สญัญาขนาด 50 บาท
ทองค า ปี 2552 และสญัญาขนาด 10 บาททองค า ปี 
2553)  

 ฟิวเจอรส์ของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี ฟิวเจอร์สของ
อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 3M BIBOR Futures และ 6M 
THBFIX Futures (2553)  

 ฟิวเจอรส์ของโลหะเงนิ (2554)  
 ฟิวเจอรส์ของน ้ามนัดบิ (2554)  
 ฟิวเจอร์สของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา (2555) 

 ฟิวเจอรส์ของดชันีหลกัทรพัยห์มวดธุรกจิ (2555) 
 ฟิวเจอรส์ของยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (2559) 

 
ในปี 2559 TFEX ไดม้กีารพฒันาสนิคา้ประเภทใหม่ 

รวมทัง้ปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารเดมิทีม่อียู่ เพื่อใหผู้ล้งทุนและ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชป้ระโยชน์จากสนิคา้ของ TFEX ในการ
บริหารความเสีย่งและเพิ่มผลตอบแทนได้ตามความต้องการ
มากยิง่ขึน้ โดยการด าเนินงานที่ส าคญั ไดแ้ก่ การเปิดซื้อขาย
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างองิกบัยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ซึ่ง
เป็นสนิคา้เกษตรประเภทแรกใน TFEX และควบรวมกบัตลาด
สนิคา้เกษตรล่วงหน้าโดยสมบูรณ์ การส่งเสรมิสภาพคล่องของ 
Stock Futures และ SET50 Index Options ผ่านโครงการ 
Market Maker การปรบัปรุงหลกัเกณฑข์ัน้ต ่าในการซือ้ขาย
แบบ Block Trade ของ Stock Futures รวมถงึเตรยีมการเพื่อ
เพิม่หุ้นอ้างองิของ Stock Futures อกีจ านวน 24 หุน้ และ
เตรยีมความพรอ้มในการเปิดซือ้ขายสนิคา้ทองค าประเภทใหม่ 
TFEX Gold-D ซึ่งเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างองิกบั
ทองค า โดยคาดว่าจะสามารถเปิดซือ้ขายไดใ้นปี 2560 

ในดา้นการใหค้วามรูแ้ละการสง่เสรมิการตลาด TFEX 
ไดร้่วมกบับรษิทัสมาชกิและหน่วยงานพนัธมติร เดนิหน้าสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจและจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม พร้อมทัง้สนับสนุนการ
พฒันาความรูข้องผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ให้สามารถบรกิารลูกค้าได้อย่างมคีุณภาพ ตลอดจนมคีวามรู้
และทกัษะทีจ่ าเป็นเพื่อรองรบักบัการขยายตวัของธุรกจิ  
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ทุนจดทะเบียนและโครงสรา้งการถือหุ้น 
 บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) มทีุนจดทะเบยีน 500 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 
50,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบยีน 
 
ผูส้อบบญัชี 
 อุณากร พฤฒธิาดา 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3257 
 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 กรุงเทพมหานคร 

 

 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์0-2009-9999   
ทะเบยีนเลขที ่0107547000494 
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2. สรปุพฒันาการท่ีส าคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

17 พฤษภาคม 2547 
  

จดัตัง้บรษิทั ตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยต่อมาเปลีย่นชื่อเป็น 
บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เมื่อ 1 มกราคม 2556 

11 กุมภาพนัธ ์2548 
 

ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหป้ระกอบการเป็นศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า 

28 เมษายน 2549 
  

เปิดด าเนินการ โดยเริม่ซือ้ขาย SET50 Index Futures เป็นสนิคา้แรก และมจี านวน
สมาชกิเริม่ตน้ 19 ราย 

20 กรกฎาคม 2549 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั เป็นทัง้หมด 20 บรษิทั 

28 สงิหาคม 2549 
 

เริม่ใหบ้รกิารซือ้ขายผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ต  

4 กนัยายน 2549 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 2 บรษิทั เป็นทัง้หมด 22 บรษิทั 

18 กนัยายน 2549   แต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคล่องส าหรบั SET50 Index Futures เป็นครัง้แรก 

9 เมษายน 2550 
 

ลงนามบนัทกึความร่วมมอืกบั Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)  

14 พฤษภาคม 2550 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั เป็นทัง้หมด 23 บรษิทั 

25 มถุินายน 2550 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั เป็นทัง้หมด 24 บรษิทั 

3 กนัยายน 2550   เริม่ใหซ้ือ้ขายผ่านช่องทาง Direct Market Access (DMA)  

29 ตุลาคม 2550 
 

เปิดซือ้ขาย SET50 Index Options พรอ้มแต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคล่อง SET50 Index 
Options เป็นครัง้แรก 

17 มนีาคม 2551 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 2 บรษิทั เป็นทัง้หมด 26 บรษิทั 

16 พฤษภาคม 2551   ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจร่วมกบั Chicago Board Options Exchange (CBOE)  

5 กนัยายน 2551 
 

ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจร่วมกบั The Options Industry Council (OIC)  

22 กนัยายน 2551 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 9 บรษิทั เป็นทัง้หมด 35 บรษิทั 

24 พฤศจกิายน 2551   เปิดซือ้ขาย Stock Futures – ชุดแรก 3 หุน้อา้งองิ 

26 พฤศจกิายน 2551 
 

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

2 กุมภาพนัธ ์2552   เปิดซือ้ขาย 50-Baht Gold Futures  

2 มนีาคม 2552 
 

รบัสมาชกิประเภท Gold Related Agent เป็นครัง้แรก จ านวน 4 บรษิทั พรอ้มแต่งตัง้
ผูด้แูลสภาพคล่องส าหรบั Gold Futures เป็นครัง้แรก 

11 พฤษภาคม 2552 
 

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

22 พฤษภาคม 2552 
  

ไดร้บัอนุมตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทย ใหผู้ด้แูลสภาพคล่องส าหรบั Gold Futures 
สามารถซือ้ขายอนุพนัธท์ีอ่า้งองิกบัทองค าและอทีเีอฟทองค าในต่างประเทศได ้ 

22 มถุินายน 2552 
 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดสอง อกี 11 หุน้ รวมทัง้หมดเป็น 14 หุน้ 
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2. สรปุพฒันาการท่ีส าคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
 

1 เมษายน 2553   ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารเชื่อมต่อระบบการซือ้ขายใหส้อดคลอ้งตามหลกัสากล 

2 สงิหาคม 2553  เปิดซือ้ขาย 10-Baht Gold Futures 

18 ตุลาคม 2553   เปิดซือ้ขาย 5Y Government Bond Futures  

8 พฤศจกิายน 2553  เริม่ใหบ้รกิารซือ้ขายดว้ยวธิ ีBlock Trading Transaction 

29 พฤศจกิายน 2553 
  

 เปิดซือ้ขาย 3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures 
 เปิดใหม้กีารรบัหลกัประกนัส าหรบัการซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยเริม่ตน้สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา และยโูร 

10 มนีาคม 2554 
 

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

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

20 มถุินายน 2554 
  

 เปิดซือ้ขาย Silver Futures  
 ขยายเวลาซือ้ขายในช่วงกลางคนื (19:30 – 22:30 น.) แก่สนิคา้ในกลุ่ม Precious 

Metal Futures 

17 ตุลาคม 2554   เปิดซือ้ขาย Brent Crude Oil Futures   

5 มถุินายน 2555  เปิดซือ้ขาย USD Futures  

18 มถุินายน 2555 

  

บรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่ ากดัเฉพาะประเภทสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิ
ทองค าจ านวน 2 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ท าใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 37 บรษิทั และประเภท Gold Related 
Agent 4 บรษิทั)  

25 มถุินายน 2555 

 

บรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่ ากดัเฉพาะประเภทสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิ
ทองค าจ านวน 2 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ท าใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 39 บรษิทั และประเภท Gold Related 
Agent 2 บรษิทั) 

20 สงิหาคม 2555 

  

บริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จ ากดัเฉพาะประเภทสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
ทองค าจ านวน 1 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ท าใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิัท (สมาชกิประเภททัว่ไป 40 บรษิทั และประเภท Gold Related 
Agent 1 บรษิทั) 

29 ตุลาคม 2555 

 

 เปิดซือ้ขายสนิคา้ Sector Futures ทีอ่า้งองิกบัดชันจี านวน 5 หมวดธุรกจิ ไดแ้ก ่
ธนาคาร (BANK), เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT), พลงังาน (ENERG), 
พาณิชย ์(COMM) และ อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) 

 ปรบัลกัษณะของสญัญา SET50 Index Futures และ SET50 Index Options โดย
เพิม่สญัญาเดอืนใกลจ้ากปัจจุบนัในเดอืนที ่1 และเดอืนที ่2 โดยหลงัจากปรบัปรุง
แลว้ SET50 Index Futures มสีญัญาใหเ้ลอืกซือ้ขายทัง้สิน้ 6 อายุสญัญา ขณะที ่
SET50 Index Options มสีญัญาใหเ้ลอืกซือ้ขายทัง้สิน้ 4 อายุสญัญา 

 
 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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2. สรปุพฒันาการท่ีส าคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
1 มกราคม 2556 

  
จดทะเบยีนเปลีย่นชื่อ เป็น บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) จากเดมิ บรษิทั ตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

14 มกราคม 2556 
 

ปรบัขยายจ านวนสญัญาทีถ่อืครองสงูสดุ (Position Limit) ของ Stock Futures ให้
สอดคลอ้งกบัขนาดของหุน้อา้งองิแต่ละสญัญา 

13 มนีาคม 2556 

 

บรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่ ากดัเฉพาะประเภทสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิ
ทองค าจ านวน 1 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ท าใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิทั โดยเป็นสมาชกิประเภททัว่ไปทัง้หมด 

  18 มนีาคม 2556 
 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดสี ่อกี 20 หุน้ ท าใหม้ ีStock Futures จ านวน
ทัง้หมด 50 หุน้อา้งองิ 

2 กรกฎาคม 2556 
 

เริม่ใหบ้รกิาร Co-Location ส าหรบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

15 กรกฏาคม 2556 

 

 เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดหา้ อกี 10 หุน้ ท าใหม้ ีStock Futures 
เพิม่ขึน้เป็นทัง้หมด 60 หุน้อา้งองิ  

 เพิม่ประเภทค าสัง่แบบ Combination order ส าหรบัสญัญา SET50 Index Futures 
และ Gold Futures ใหม้เีลอืกซือ้ขายทุกคู่อายุสญัญา 

2 กนัยายน 2556 
 

ปรบัปรุงจ านวนขัน้ต ่าของการซือ้ขายรายใหญ่ (Block Trade) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขนาด
ของสญัญาแต่ละประเภท 

18 ธนัวาคม 2556 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั รวมเป็นทัง้หมด 42 บรษิทั  

  28 มนีาคม 2557 
 

เริม่ใหบ้รกิารแลกเปลีย่น USD Futures เป็นเงนิดอลลารส์หรฐัทีธ่นาคารกรุงไทย  

6 พฤษภาคม 2557 

  

 เริม่ใชง้านระบบซือ้ขายและช าระราคาใหม่ส าหรบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

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

14:15 น. 

21 สงิหาคม 2557  เริม่ใหบ้รกิารแลกรบัทองค าจรงิทีผู่ค้า้ทอง 7 ราย ส าหรบัผูท้ีซ่ือ้ขาย Gold Futures 

19 พฤศจกิายน 2557 
 

คณะกรรมการบรหิารตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า แต่งตัง้ ดร. รนิใจ ชาครพพิฒัน์ เป็น
กรรมการผูจ้ดัการคนที ่2  

21 มกราคม 2558 
 

เปิดตวัการใชง้านโปรแกรม Options Wizard พรอ้มเปิดตวั 6 Market Makers ใน SET50 
Index Options  

25 พฤษภาคม 2558 
 

ปรบัปรุงแนวทางการปรบัสญัญา Stock Futures เมื่อม ีCorporate Action เพื่อรองรบั
กรณีการควบรวมกจิการของหุน้อา้งองิ 

23 กนัยายน 2558 
 

ไดร้บัรางวลัตลาดอนุพนัธท์ีม่นีวตักรรมดา้นเทคโนโลยขีองระบบการซือ้ขายและช าระ
ราคายอดเยีย่ม (Best Technology Innovation by an Exchange) ปี 2558 จาก 
Futures and Options World (FOW)  

   



รายงานประจ าปี 2559 
 

 
7 

2. สรปุพฒันาการท่ีส าคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
5 ตุลาคม 2558 

 
เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดหก อกี 10 หุน้ ท าใหม้ ีStock Futures เพิม่ขึน้
เป็นทัง้หมด 70 หุน้อา้งองิ  

15 ตุลาคม 2558 
 

ปรบัปรุงสญัญา Oil Futures เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงวนัสดุทา้ยของการซือ้ขาย 
(Last Trading Day) ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ ICE Brent Futures  

19 ตุลาคม 2558 

 

ปรบัขยายจ านวนสญัญาทีถ่อืครองสงูสดุ (Position Limit) ของ USD Futures ส าหรบั   
ผูล้งทุนและผูด้แูละสภาพคล่อง รวมทัง้ปรบัคุณสมบตัสิ าหรบัผูด้แูลสภาพคล่องใน USD 
Futures เพื่อรองรบัการผ่อนคลายหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1 ธนัวาคม 2558 
 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหเ้พิม่สนิคา้เกษตรเป็นสนิคา้อา้งองิตาม พ.ร.บ. สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 

19 กุมภาพนัธ ์2559 

 

 เปิดซือ้ขาย RSS3 Futures  
 รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั และสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่ ากดัเฉพาะ

สนิคา้เกษตรล่วงหน้า จ านวน 1 บรษิทั ท าใหม้สีมาชกิรวมทัง้สิน้ 43 บรษิทั (สมาชกิ
ประเภททัว่ไป 42 บรษิทั และประเภท Limited License 1 บรษิทั)  

16 พฤษภาคม 2559 
 

เปิดซือ้ขาย RSS3D Futures 

1 มถุินายน 2559 
 

แต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคล่องส าหรบั Stock Futures เป็นครัง้แรก 

9 มถุินายน 2559 
 

ลงนามบนัทกึความร่วมมอืกบั Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) 

4 กรกฎาคม 2559 
 

ปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์รื่องจ านวนขัน้ต ่าของการซือ้ขายแบบ Block Trade ของ Stock 
Futures 

1 พฤศจกิายน 2559 
 

ด าเนินการควบรวมตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เขา้กบั TFEX 
เสรจ็สมบรูณ์ 

7 พฤศจกิายน 2559 

 

รบับรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่ ากดัเฉพาะสนิคา้เกษตรล่วงหน้า จ านวน 1 บรษิทั 
ท าใหม้สีมาชกิรวมทัง้สิน้ 44 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 42 บรษิทั และประเภท 
Limited License 2 บรษิทั) 
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3.  สถิติท่ีส าคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และภาพรวมการ
ซ้ือขายปี 2559 
 

 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ปริมาณการซ้ือขาย 
รวม (สญัญา) 

4,519,436 10,027,116 10,457,928 16,664,126 36,021,150 48,538,899 69,576,164 

SET50 Index Futures 2,471,302 4,316,437 4,034,460 5,688,404 14,403,574 26,764,395 32,192,984 

SET50 Index Options 107,317 107,993 54,057 65,409 108,855 307,131 428,810 

Single Stock Futures 969,353 1,578,092 2,168,037 8,415,967 19,624,561 19,708,113 33,826,624 

Interest Rate Futures 41 429 27 - - - - 

Gold Futures 971,423 3,989,278 3,642,605 2,207,268 1,541,695 1,461,536 2,903,950 

50 Baht 792,960 1,817,483 1,045,370 551,887 238,544 132,604 182,177 

10 Baht 178,463 2,171,795 2,597,235 1,655,381 1,303,151 1,328,932 2,721,773 

Silver Futures 
 

31,567 14,590 1,237 9 - - 

Oil Futures 
 

3,320 147,823 46,496 32,530 25,970 19,076 

USD Futures 
  

396,138 239,345 309,926 271,754 204,470 

Sector Futures 
  

191 - - - - 

Rubber Futures 
      

250 

ปริมาณการซ้ือขาย 
เฉล่ียต่อวนั (สญัญา) 

18,676 41,145 43,823 68,017 147,025 199,749 285,189 

SET50 Index Futures 18,233 40,702 43,603 67,750 146,581 198,485 131,938 

SET50 Index Options 443 443 221 267 444 1,264 1,757 

Single Stock Futures 4,006 6,468 8,849 34,351 80,100 81,103 138,634 

Interest Rate Futures 1 2 - - - - - 

Gold Futures 4,014 16,350 14,868 9,009 6,293 6,015 11,901 

50 Baht 3,277 7,449 4,267 2,253 974 546 747 

10 Baht 1,716 8,901 10,601 6,757 5319 5,469 11,155 

Silver 
 

236 60 5 - - - 

Oil Futures 
 

64 603 190 133 107 119 

USD Futures 
  

2,751 977 1,265 1,118 838 

Sector Futures 
  

4 - - - - 

Rubber Futures 
      

1.17 
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2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

สถานะคงค้าง (สญัญา) 77,955 56,452 238,981 340,778 918,187 941,492 1,919,913 

SET50 Index Futures 25,553 22,421 36,920 37,496 177,704 288,560 283,692 

SET50 Index Options 797 955 1,569 1,640 3,543 5,624 13,582 

Stock Futures 35,356 9,514 154,366 282,282 704,176 615,012 1,589,464 

Interest Rate Futures - 2 - - - - - 

Gold Futures 16,249 23,322 33,129 13,479 5,029 1,574 24,958 

50 Baht 10,344 8,627 11,803 4,949 14,790 16,754 2,968 

10 Baht 5,905 14,695 21,326 8,530 19,819 18,328 21,990 

Silver 
 

229 183 6 - - - 

Oil Futures 
 

9 744 253 449 384 - 

USD Futures 
  

12,065 5,622 12,496 13,584 8,180 

Sector Futures 
  

5 - - - - 

Rubber Futures 
      

37 

สดัส่วนผูล้งทุน (%) 
      

 

ผูล้งทุนสถาบนั 33% 34% 39% 36% 36% 35% 37% 

ผูล้งทุนในประเทศ 57% 60% 53% 56% 55% 54% 53% 

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

จ านวนบญัชีซ้ือขาย (บญัชี) 42,810 63,100 74,964 87,693 100,650 113,575 129,284 

ผูล้งทุนสถาบนั 1,116 1,487 1,712 1,811 1,975 1,763 3,283 

ผูล้งทุนในประเทศ 39,562 58,230 72,133 84,633 97,330 109,295 124,148 

ผูล้งทุนต่างประเทศ 714 1,005 1,119 1,249 1,345 2,517 1,853 

จ านวนสมาชิก 41 41 41 42 42 42 44 
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สรปุการซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า ปี 2559 
 

 ในปี 2559 ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (มีปริมาณการซื้อขายรวมทัง้สิ้น 69,576,164 สัญญา หรือเฉลี่ยวันละ 
285,189 สญัญา เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 จากปี 2558 ทีม่ปีรมิาณการซื้อขายเฉลี่ยวนัละ 199,749 สญัญา ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2559 พบว่า 
ปรมิาณสถานะคงคา้งรวมทัง้ตลาด มจี านวนทัง้สิน้ 1,919,913 สญัญา เพิม่สงูขึน้จากปี 2558 จ านวน 978,421 สญัญาหรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 104% ซึง่การเตบิโตของธุรกรรมใน TFEX นัน้เป็นผลมาจากความผนัผวนของตลาดจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น Brexit และการ
เลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น ท าใหผู้ล้งทุนมคีวามสนใจซือ้ขายสนิคา้อนุพนัธเ์พื่อเพิม่ผลตอบแทนและบรหิาร
ความเสีย่งของพอรต์ลงทุน ประกอบกบัผูล้งทุนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้มากขึน้ จงึนิยมใชก้ารซือ้ขาย Futures และ Options 
เป็นอกีทางเลอืกในการเพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารเงนิลงทุน นอกจากนี้ การทีบ่รษิทัสมาชกิเขา้มาช่วยส่งเสรมิสภาพคล่องใน
ตลาดโดยท าหน้าที ่Market Maker เป็นจ านวนมากขึน้ รวมถงึการสนับสนุนจากบรษิทัสมาชกิในการด าเนินกจิกรรมทางการตลาด
และการใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งทุนอย่างต่อเนื่อง กน็บัเป็นแรงผลกัดนัส าคญัทีส่ง่ผลใหธุ้รกรรมโดยรวมใน TFEX เตบิโตมากขึน้ดว้ย 

 

กราฟแสดงปรมิาณการซือ้ขายและสถานะคงคา้งในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
สดัส่วนการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในปี 2559 พบว่า สญัญา Stock Futures มสีดัส่วนการซือ้

ขายสงูสุดเป็นจ านวน 33,826,624 สญัญาหรอืคดิเป็นร้อยละ 48.62 ของการซื้อขายทัง้ตลาด และสญัญา SET50 Index 
Futures มปีรมิาณการซือ้ขายเป็นอนัดบั 2 โดยซือ้ขายทัง้หมดเท่ากบั 32,192,984 สญัญา หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 46.27 ของการ
ซือ้ขายทัง้หมด สว่น Gold Futures พบว่ามกีารซือ้ขายทัง้สิน้ 2,903,950 สญัญา หรอืคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 4.17 ของ
การซือ้ขายทัง้ตลาด และ SET50 Index Options USD Futures Oil Futures และ Rubber Futures มกีารซือ้ขายรวมกนัทัง้ 4 
ประเภทคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.94 ของการซือ้ขายทัง้หมด 

 

กราฟแสดงสดัสว่นปรมิาณการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ปี 2559 
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ส าหรบัประเภทของผู้ลงทุนในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พบว่าธุรกรรมการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 

2559 เป็นธุรกรรมของผูล้งทุนทัว่ไปเป็นสว่นใหญ่ โดยมสีดัสว่นการซือ้ขายเท่ากบัรอ้ยละ 52.78 ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อนหน้า
ซึง่มสีดัส่วนทีร่อ้ยละ 53.61 ของปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ในขณะทีผู่ล้งทุนต่างประเทศมสีดัส่วนการซือ้ขายรอ้ยละ 10.42 
และผูล้งทุนสถาบนัในประเทศมสีดัสว่นการซือ้ขายรอ้ยละ 36.81 ของปรมิาณการซือ้ขายของทัง้ตลาดซึง่ใกลเ้คยีงกบัปี 2558 

 
กราฟแสดงสดัสว่นผูล้งทุนในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ปี 2559 

 

 
 

ในสว่นของจ านวนบญัชอีนุพนัธ์ปี 2559 พบว่ามกีารเปิดบญัชเีพื่อซือ้ขายอนุพนัธเ์พิม่สงูขึน้ต่อเนื่องจากปีก่อน โดย 
ณ สิน้ปี 2559 มจี านวนบญัชซีื้อขายอนุพนัธร์วมทัง้สิน้ 129,284 บญัช ีซึง่เป็นการเปิดบญัชเีพิม่ในระหว่างปีเท่ากบั 15,709 
บญัช ีหรอืเพิม่ขึน้ 13.83% เมื่อเทยีบกบัจ านวนบญัช ีณ สิน้ปี 2558 

ส าหรบับรษิทัสมาชกิ 5 อนัดบัแรกทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายรวมสงูสดุพบว่า มสีดัสว่นรวมกนัรอ้ยละ 39.47 ของปรมิาณ
การซือ้ขายทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (KGI), บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร 
จ ากดั (มหาชน) (PHATR), บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน), บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (KS) 
และ บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั โดย ณ สิน้ปี 2559 ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า มสีมาชกิทัง้สิน้ 
44 บรษิทั 

 
 สดัสว่นการตลาดของบรษิทัสมาชกิตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามปรมิาณการซือ้ขาย 

 

อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 
2559 
(%) 

2558 
(%) 

เปล่ียนแปลง 
(%) 

1 KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 12.59% 11.16% 1.43 
2 PHATR บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 10.09% 7.03% 3.06 
3 TNS บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 6.11% 2.80% 3.31 
4 KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 5.87% 5.33% 0.54 
5 BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 4.81% 5.15% -0.34 
6 HGF บรษิทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 4.59% 6.62% -2.03 
7 MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 4.58% 5.31% -0.73 
8 RHBS บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 4.40% 5.45% -1.05 
9 JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 3.71% 3.45% 0.26 
10 KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 3.65% 1.35% 2.30 
11 PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 3.49% 4.21% -0.72 

Foreign 
Investor
10.42%

Local 
Institutio

ns

36.81%

Local 
Investor
52.78%



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 
2559 
(%) 

2558 
(%) 

เปล่ียนแปลง 
(%) 

12 CIMBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 3.23% 3.03% 0.20 
13 KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 2.51% 4.09% -1.58 
14 ASPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 2.49% 1.03% 1.46 
15 SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 2.34% 2.20% 0.14 
16 GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 2.26% 3.04% -0.78 
17 CS บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.99% 3.24% -1.25 
18 AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 1.96% 1.36% 0.60 
19 FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 1.92% 2.20% -0.28 
20 AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 1.90% 2.52% -0.62 
21 CGF บรษิทั คลาสสกิ โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 1.77% 1.26% 0.51 
22 AFC บรษิทั ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จ ากดั 1.61% 0.76% 0.85 
23 TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั 1.40% 1.94% -0.54 
24 CLSAT บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.22% 0.64% 0.58 
25 CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 1.20% 1.42% -0.22 
26 MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จ ากดั 1.19% 2.05% -0.86 
27 AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 1.14% 1.24% -0.10 
28 UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.95% 2.36% -1.41 
29 CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.83% 1.46% -0.63 
30 APPLE บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 0.80% 1.26% -0.46 
31 YUANTA บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ปราเทศไทย) จ ากดั 0.73% 0.90% -0.17 
32 KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 0.62% 0.81% -0.19 
33 DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.49% 0.73% -0.24 
34 YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 0.40% 0.47% -0.07 
35 UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 0.34% 0.35% -0.01 
36 TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 0.25% 0.40% -0.15 
37 GTWM บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 0.20% 0.23% -0.03 
38 UOBFT บรษิทั ยโูอบ ีบุลเลยีน แอนด ์ฟิวเชอร ์(ไทย) จ ากดั 0.19% 0.29% -0.10 
39 IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0.10% 0.15% -0.05 
40 LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.05% 0.05% 0.00 
41 SBITO บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 0.01% 0.00% 0.01 
42 DSF บรษิทั ดเีอส ฟิวเจอร ์จ ากดั 0.00% - - 
43 HOT บรษิทั หงตา้ ฟิวเจอรส์ จ ากดั - - - 
44 IWF บรษิทั อนิฟินติี้ เวลท ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั - - - 

 
หมายเหตุ:  ในปี 2559 บรษิทัหลกัทรพัย ์ ฟินนัซ่า จ ากดั (FSL) โอนสทิธกิารเป็นสมาชกิใหแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

(SBITO) บรษิทัหลกัทรพัย ์ เคเคเทรด จ ากดั ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (YUANTA) และมี
บรษิทัสมาชกิ จ านวน 1 ราย ทีย่งัขอหยุดด าเนินธุรกรรม ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) (MPSEC)  
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4. สรปุการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2559 
 

 การพฒันาสินค้าและบริการ  

ในปี 2559 ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) ไดด้ าเนินการพฒันาสนิคา้ใหม่ รวมทัง้ปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารเดมิ
ทีม่อียู่ โดยในดา้นการพฒันาสนิค้าใหม่ TFEX ได้จดัให้มซีื้อขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อ้างองิกบัยางพาราซึ่งเป็นสนิค้า
เกษตรประเภทแรกใน TFEX ภายหลงัจากการควบรวมตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เขา้กบั TFEX 
ตามนโยบายของภาครฐั นอกจากนี้ TFEX ยงัไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการเปิดซือ้ขายสนิคา้ทองค าประเภทใหม่ TFEX Gold-D 
ซึง่เป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่้างองิกบัทองค า และมีรูปแบบการช าระราคาด้วยการส่งมอบทองค าจรงิ ซึ่งจะเป็นอกีหนึ่ง
ทางเลอืกส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนในทองค าเพื่อสะสมความมัง่คัง่ (Wealth Management) โดยคาดว่าจะสามารถเปิดซือ้
ขาย TFEX Gold-D ไดใ้นปี 2560 

ในสว่นของการปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารทีม่อียู่ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของผูล้งทุนนัน้ TFEX ไดส้่งเสรมิ
สภาพคล่องของ Stock Futures และ SET50 Index Options โดยอาศยัความร่วมมอืจากบรษิทัสมาชกิผ่านโครงการ Market 
Maker เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถใชส้นิคา้ใน TFEX เป็นทางเลอืกในการลงทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และไดด้ าเนินการ
ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารพจิารณาจ านวนขัน้ต ่าของการซือ้ขายแบบ Block Trade ของ Stock Futures ใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่า
ของหุน้อา้งองิ รวมถงึไดเ้ตรยีมการเพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures อกีจ านวน 24 หุน้ โดยจะเริม่เปิดซือ้ขายหุน้อา้งองิใหม่
เหล่านี้ในเดอืนมกราคมปี 2560 ซึง่จะส่งผลใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้ขาย Stock Futures ไดร้วมทัง้สิน้ 93 หุน้ โดยรายละเอยีด
ของการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ มดีงันี้ 
 

 การเปิดซ้ือขาย Rubber Futures และการรวมศนูยก์ารซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าไวท่ี้ TFEX 
ภายหลงัจากที่ภาครฐัไดม้นีโยบายรวมศูนย์การซื้อขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของประเทศไทยเมื่อปี 2558 ที่

ผ่านมา เพื่อให้มกีารซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกบัสนิค้าทุกประเภทภายใต้ตลาดเดียว ในการนี้ TFEX ได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2558 เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว โดยในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2559 TFEX ไดจ้ดัใหม้กีาร
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงยางแผ่น
รมควนัชัน้ 3 (RSS3 Futures) ซึง่เป็นสนิคา้เกษตร
ล่วงหน้าสนิคา้แรกใน TFEX เพื่อเป็นเครื่องมอืบรหิาร
ความเสี่ยงส าหรบัผู้ประกอบการและเกษตรกร โดย
สญัญาดงักล่าวก าหนดให้ช าระราคาด้วยการส่งมอบ
สนิคา้และยงัเปิดโอกาสใหส้ามารถช าระราคาดว้ยเงนิ
สดด้วย และต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
TFEX ยงัได้จดัให้มกีารซื้อขาย RSS3D Futures 
เพิ่มเติมอีกหนึ่งประเภทสญัญา โดยเป็นสญัญาที่มี
รูปแบบการช าระราคาด้วยการส่งมอบเท่านัน้ เพื่อ
ตอบสนองกบัความต้องการของผู้ประกอบการและ   
ผูล้งทุนในมากยิง่ขึน้  

ทัง้นี้ ในดา้นการรวมศูนย์การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า TFEX ได้ด าเนินการควบรวมตลาดสนิค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เขา้กบั TFEX โดยเสรจ็สมบรูณ์ เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 ดงันัน้ ผูล้งทุนทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศจะสามารถเขา้มาซือ้ขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้าไดอ้ย่างสะดวก โดยใช้ระบบและช่องทางเดยีวกบัการซื้อขาย
อนุพนัธใ์น TFEX และวางหลกัประกนัไวเ้พยีงแห่งเดยีว ท าใหก้ารบรหิารตน้ทุนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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 การพฒันาสินค้า TFEX Gold-D  
TFEX ไดเ้ตรยีมความพรอ้มและด าเนินการพฒันาสนิคา้ทองค าประเภทใหม่ 

ในชื่อ TFEX Gold-D ซึง่เป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัทองค า ช าระราคาดว้ยการส่ง
มอบทองค าจรงิ และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถฝากทองค าไว้ในคลงัเกบ็รกัษาทองค า
กลาง (Vault) ได ้TFEX Gold-D นับเป็นนวตักรรมการลงทุนในทองค ารูปแบบใหม่ภายใต้
ตลาด TFEX ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนทัง้ในดา้นการสรา้งผลก าไร
จากการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าและการลงทุนในทองค าเพื่อสะสมความมัง่คัง่ โดยคาด
ว่าจะสามารถจดัใหม้กีารซือ้ขาย TFEX Gold-D ไดใ้นปี 2560 
 

 การปรบัปรงุสินค้าท่ีซ้ือขายในปัจจบุนัและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง  
- การสง่เสรมิสภาพคล่องการซื้อขายของ Stock Futures และ SET50 Index Options 

ปี 2559 ทีผ่่านมา TFEX ยงัมุ่งเน้นการสรา้งสภาพคล่องในการซือ้ขาย โดยเฉพาะสนิคา้ทีม่ศีกัยภาพในการ
เตบิโต ไดแ้ก่ Stock Futures และ SET50 Index Options ผ่านโครงการ Market Maker ร่วมกบับรษิทัสมาชกิ เพื่อใหผู้ล้งทุน
ไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากสนิคา้ใน TFEX เป็นทางเลอืกในการบรหิารพอรต์ลงทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และใน
ปี 2559 ถอืเป็นการเปิดตวั Market Maker ส าหรบั Stock Futures เป็นครัง้แรกดว้ย ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2559 TFEX ม ีMarket 
Maker ส าหรบัการซือ้ขาย Stock Futures และ SET50 Index Options จ านวน 3 ราย และ 5 ราย ตามล าดบั  
 

- การปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์รือ่งจ านวนขัน้ต า่ของการซื้อขายแบบ Block Trade ของ Stock Futures 
TFEX ไดด้ าเนินการปรบัปรุงแนวทางพจิารณาจ านวนขัน้ต ่าของการซือ้ขายแบบ Block Trade ของ Stock 

Futures โดยก าหนดใหม้กีารพจิารณาทบทวนทุกครึง่ปี เพื่อใหม้คีวามยดืหยุ่นและเหมาะสมกบัราคาซือ้ขายของแต่ละหุน้อา้งองิ
มากยิง่ขึน้ ซึง่หลกัเกณฑด์งักล่าวมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่4 กรกฎาคม 2559 ทีผ่่านมา รวมถงึ TFEX ไดเ้ตรยีมการเพิม่รายชื่อ
หุน้อา้งองิส าหรบั Stock Futures อกี 24 หุน้ โดยก าหนดใหม้กีารซือ้ขายในวนัที ่16 มกราคม 2560  

 

 การเพ่ิมช่องทางการซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในช่วงปี 2559 TFEX สนับสนุนการเพิม่ช่องทางซื้อขายในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รบัสมคัรสมาชกิ
เพิม่เตมิ เพื่อเพิม่จ านวนผูท้ีใ่หบ้รกิารซือ้ขายอนุพนัธ ์โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นสนิคา้
เกษตรซึง่จะช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถเขา้ถงึสนิคา้เกษตรล่วงหน้าไดอ้ย่างสะดวกและมคีวามมัน่ใจในการซือ้ขายมากขึน้ 
 

 การรบัสมาชิกของตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า 
เมื่อปี 2558 TFEX ไดป้ระกาศรบัสมคัรสมาชกิเพิม่เตมิ เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ท้ีส่นใจซือ้ขายอนุพนัธใ์น 

TFEX มทีางเลอืกในการส่งค าสัง่เขา้มาซื้อขายในตลาดมากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัเป็นการรองรบันโยบายในการรวมศูนยก์ารซื้อขาย
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไวท้ี ่TFEX เพยีงแห่งเดยีว โดยก าหนดระยะเวลาการรบัสมคัรตัง้แต่วนัที่ 23 มถุินายน 2558 ถงึวนัที ่
30 มถุินายน 2560 ทัง้นี้ ในปี 2559 TFEX ไดข้ยายระยะเวลาการรบัสมาชกิส าหรบัผูส้มคัรทีเ่ป็นสมาชกิจาก AFET ออกไปอกี
จนถงึสิน้ปี 2561 เพื่อใหบ้รษิทัสมาชกิ AFET ทีม่คีวามประสงคจ์ะด าเนินธุรกรรมต่อเนื่องใน TFEX มรีะยะเวลาเพยีงพอในการ
ด าเนินการ  

ส าหรบัในปี 2559 TFEX ไดร้บัสมาชกิใหม่ 3 รายซึง่เป็นสมาชกิจาก AFET ส่งผลให ้ณ สิน้ปี 2559 TFEX มี
สมาชกิรวมทัง้สิน้ 44 ราย โดยแบ่งเป็นสมาชกิประเภททีท่ าธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไดทุ้กประเภททัง้หมด 30 ราย สมาชกิ
ทีซ่ือ้ขายไดทุ้กประเภทสนิคา้ยกเวน้ USD Futures ตามใบอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย 12 ราย ส่วนสมาชกิอกี 2 
รายสามารถซือ้ขายไดเ้ฉพาะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัสนิคา้เกษตร อย่างไรกด็ ีจากสมาชกิจ านวน 44 รายดงักล่าว ม ี
1 รายทีย่งัขอหยุดด าเนินการในช่วงปี 2559 



รายงานประจ าปี 2559 
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 การด าเนินงานทางด้านการให้ความรูแ้ละการส่งเสริมการตลาด 

TFEX ยงัคงเดนิหน้าใหค้วามรูแ้ละส่งเสรมิการตลาดร่วมกบับรษิัทสมาชกิและหน่วยงานพนัธมติรอย่างเขม้ขน้และ
ต่อเนื่อง โดยมกีารส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจ การประชาสมัพนัธ์ และการจดักจิกรรมทางการตลาด ใหส้อดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม ทัง้ผูล้งทุนทัว่ไป ผูป้ระกอบการ ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนต่างประเทศ ผ่านการจดักจิกรรมเชงิ
รุก ตลอดจนการใชส้ื่อทีห่ลากหลาย โดยใหค้วามส าคญักบัการจดัสมัมนาในรูปแบบ Online รวมถงึการพฒันาสื่อความรูใ้น
ลกัษณะ Digital และเผยแพร่ผ่านทาง Social Media มากยิง่ขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูล้งทุน 

นอกจากนัน้ ในด้านบุคลากรของบรษิัทสมาชกิ TFEX สนับสนุนการพฒันาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบ
วชิาชพีด้านสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สามารถบรกิารลูกค้าได้อย่างมคีุณภาพ ตลอดจนมคีวามรู้และทกัษะที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน เพื่อใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัและการแขง่ขนัในธุรกจิ  

 
1. การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจแก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้อง 

TFEX ไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรู้แก่ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายกจิกรรมรวม
กว่า 100 ครัง้ โดยกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ มดีงัต่อไปนี้ 

 

1.1 ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 

- กิจกรรมหรือสมัมนาร่วมกบับริษทัสมาชิก / สมัมนาร่วมกบัส่ือมวลชน : TFEX ร่วมกบับรษิทั

สมาชิก พนัธมติร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จดัอบรมหรอืสมัมนาให้ความรู้เกี่ยวกบัสนิค้าอนุพนัธ ์

เทคนิคและกลยุทธก์ารซือ้ขาย เครื่องมอืการวเิคราะหด์า้นเทคนิค รวมถงึประสบการณ์ซือ้ขายจากกูรู

ผูเ้ชีย่วชาญ อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 2559 เพื่อส่งเสรมิใหผู้ล้งทุนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องสนิคา้และ

กลไกการซื้อขายใน TFEX สามารถใช้ประโยชน์จากฟิวเจอร์สและออปชัน่เป็นทางเลอืกในการเพิม่

ผลตอบแทนหรอืบรหิารความเสีย่งไดต้ามความต้องการ รวมถึงสามารถเลอืกใชเ้ครื่องมอืในการซื้อ

ขายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมประมาณ 40 ครัง้ มผีูเ้ขา้รบัฟังประมาณ 4,550 คน 
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- สมัมนาซีรีส์ “ครบทุกกลยุทธ์การเทรด SET50 Options”: ครอบคลุมผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ด้วย

หลักสูตร Beginner ส าหรับมือใหม่หัดเทรด และหลักสูตร Intermediate ส าหรับผู้ลงทุนที่มี

ประสบการณ์การซื้อขาย SET50 Options มาแล้ว และต้องการต่อยอดกลยุทธก์ารซื้อขายเพิม่เติม 

รวมจ านวน 10 ครัง้ มผีูเ้ขา้รบัฟังประมาณ 600 คน 

- หลกัสูตรอบรม “TFEX Professional Trader”: เป็นหลกัสตูรพเิศษเพื่อพฒันาผูท้ีม่คีวามสนใจเป็น

เทรดเดอร์ ให้มีความพร้อมทัง้แนวคิดที่ส าคญั ทกัษะที่จ าเป็น กลยุทธ์การเทรด และจติวิทยาการ

ลงทุน เพื่อก้าวสู่การเป็นเทรดเดอร์มอือาชพีทีม่ีคุณภาพ และสามารถรองรบัการขยายตวัของตลาด 

TFEX ได้ในอนาคต โดย

รูปแบบการให้ความรู้ เ ป็น

ลกัษณะ Online Classroom 

แบบถ่ายทอดสด รวมถึง

สามารถรบัชมยอ้นหลงัได ้ซึง่

ได้รบัความสนใจเป็นอย่างด ี

มผีูส้มคัรเขา้อบรมทัง้หมด 353 คน 

- หลกัสูตรอบรมของศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ท่ีเก่ียวข้องกบัอนุพนัธ์:     

การอบรมให้ความรู้ด้านอนุพนัธ์ส าหรบัผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขายสนิค้าในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

โดยเนื้อหาในการอบรมมีทัง้ด้านพื้นฐานและด้านเทคนิค ทัง้ในแบบการจัดสมัมนาเฉพาะกลุ่มและ

สมัมนา Online ไดแ้ก่ หลกัสตูรพื้นฐานการลงทุนในอนุพนัธ ์หลกัสตูรรอบรูส้นิคา้ในตลาด TFEX และ

หลกัสตูร TFEX Challenge Academy จ านวน 5 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมอบรมประมาณ 550 คน  

- การให้ความรู้และจดัสัมมนาเก่ียวกับสินค้า Rubber Futures: TFEX เดินหน้าเข้าพบ

ผู้ประกอบการยางและผู้ลงทุนเดมิใน AFET ในภูมภิาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อเสรมิสร้างความเขา้ใจ

เกี่ยวกับสินค้าและกลไกการซื้อขายใน TFEX รวมถึงเชิญชวนให้เข้ามาซื้อขายใน TFEX มากขึ้น 

นอกจากนัน้ ยังมีการจดัอบรมและสมัมนาให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไป เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบัยางพารา

ล่วงหน้าใน TFEX กลยุทธ์การซื้อขาย แนวทางการใช้บรหิารความเสีย่งหรือเพิม่โอกาสท าก าไร และ

ขัน้ตอนการรบัมอบส่งมอบยางใน TFEX โดยจดัขึน้ทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั รวม 11 ครัง้    

มผีูเ้ขา้รบัฟังประมาณ 845 คน 
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- โครงการ TFEX Gold-D Roadshow และสมัมนาให้ความรู้เก่ียวกบั TFEX Gold-D : TFEX 

ร่วมกบับรษิทัสมาชกิผูค้า้ทอง จดักจิกรรมสมัมนาเพื่อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสนิคา้ TFEX 

Gold-D รวมถึงเตรยีมความพรอ้มให้แก่ผู้ลงทุน ผูป้ระกอบการรา้นทอง และผู้ทีส่นใจซือ้ขายสนิค้า

ดงักล่าวในทุกภูมภิาคทัว่ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกบัลกัษณะของสนิค้า แนว

ทางการใชป้ระโยชน์ กลไกการซือ้ขายใน TFEX ตลอดจนการวเิคราะหท์ศิทางและแนวโน้มราคาทอง 

โดยจดัทัง้สิน้ 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุร ีสงขลา อุดรธานี นครราชสมีา เชยีงใหม่ และกรุงเทพมหานคร 

รวม 11 ครัง้ มผีูเ้ขา้รบัฟังประมาณ 1,980 คน 

  
 

  
- TFEX Open House: กจิกรรมและสมัมนาซึง่จดัขึน้เพื่อสง่เสรมิใหผู้ล้งทุนและผูท้ีส่นใจซือ้ขายอนุพนัธ ์

เหน็ประโยชน์และขอ้ดขีองการเลอืกใชฟิ้วเจอรส์-ออปชัน่ในการบรหิารพอรต์ลงทุน รวมถงึมุ่งเน้นการ

น าเสนอข้อมูล แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อขายแบบมืออาชีพ รวมจัด

กจิกรรมทัง้สิ้น 8 ครัง้ ทัง้ในกรุงเทพฯ (3 ครัง้) และต่างจงัหวดั (พทัยา หาดใหญ่ นครราชสมีา 

อุดรธานี และเชยีงใหม่) มผีูเ้ขา้รบัฟังประมาณ 1,120 คน 
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- โครงการ TFEX Derivatives Star: TFEX ร่วมกบั TSI จดักจิกรรมนี้ขึน้เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนรุ่น

ใหม่ กลุ่มนิสติและนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโททุกคณะ ทุกสาขาวชิา ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั

สนิคา้อนุพนัธ ์เพื่อทีจ่ะสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ หรอื

ส า ม า ร ถ ต่ อ ย อ ด ไ ป เ ป็ น

บุคลากรที่มีคุณภาพในวงการ

อนุพนัธไ์ทยไดต่้อไปในอนาคต 

โดยกจิกรรมประกอบด้วยการ

อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้า

และเทคนิคการซื้อขาย การ 

Workshop ทดลองซื้อขาย 

Futures และ Options เสมอืน

จ ริ ง ผ่ าน โปรแกรมจ า ลอ ง 

ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ที่ บ ริ ษั ท

หลกัทรพัย์พร้อมรบัฟังประสบการณ์จากผู้บรหิารและบุคลากรในแวดวงตลาด TFEX อย่างใกล้ชดิ 

รวมถึงมีการแข่งขนัการน าเสนอความรู้เกี่ยวกบัสนิค้าและการซื้อขายใน TFEX ทัง้นี้ มผีู้เขา้ร่วม

กจิกรรมประมาณ 320 คน 

- กิจกรรม TFEX Algorithmic Trading Workshop and Competition 2016: TFEX ร่วมกบั

ภาควชิาการธนาคารและการเงนิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดั

โครงการแข่งขนัส่งค าสัง่ซือ้ขายอนุพนัธด์ว้ย Algorithmic Trading ขึน้ ซึง่ปี 2559 ถอืเป็นครัง้แรกที่

จดัการแข่งขนัส าหรบัสนิค้าอนุพนัธ์ โดยกจิกรรมประกอบด้วยการอบรมสมัมนาให้ความรู้เกี่ยวกบั 

Algorithmic Trading และการแข่งขนัเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ช่วยส่งค าสัง่ซื้อขายอนุพนัธ์

แบบอตัโินมตั ิทัง้นี้ มผีูส้นใจสมคัรเขา้ร่วมเตม็จ านวนทีร่องรบัได ้คอื 65 ทมี หรอืเกอืบ 200 คน 
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- การส่งเสริมการตลาดในงาน Investment Expo: TFEX ร่วมกบับรษิทัในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET Group) และบรษิทัสมาชกิ จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละร่วมออกบูธนิทรรศการ ทัง้ใน

กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัตลอดทัง้ปี ภายใต้กจิกรรมในลกัษณะทีเ่ป็น Investment Expo อาท ิงาน 

Money Expo และเทศกาลลงทุนหุน้ อนุพนัธ ์กองทุนรวม “Invest Now” รวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยมี

ผูเ้ขา้ร่วมงานรวมประมาณ 53,000 คน  

                      

 
 

1.2 ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนต่างประเทศ 

- ออกบูธ  รวมถึง เข้าพบผู้ลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์

ต่างประเทศ ในงานนิทรรศการดา้นอนุพนัธร์ะดบัสากล ไดแ้ก่ 

กจิกรรมของสมาคม Futures and Options World (FOW)  

ณ ฮ่องกง งานประชุมสมัมนาของสมาคม Futures Industry 

Association (FIA) หรอื FIA Derivatives Conference ที่

ประเทศสงิคโปร์ เป็นต้น เพื่อประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตลาดของไทยโดยเฉพาะตลาดสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าและสนิคา้ของ TFEX  

- ร่วมกบับรษิทัสมาชกิจดังาน Trading Asia Symposium 2016 ในสหรฐัอเมรกิา เพื่อประชาสมัพนัธ์

การซือ้ขายใน TFEX  

- เข้าพบโบรกเกอร์และผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ในลักษณะ One-on-One Visit เพื่อ
ประชาสมัพนัธต์ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในดา้นต่าง ๆ เช่น รายละเอยีดของสนิคา้และบรกิาร หรอื
แผนงานของ TFEX รวมทัง้ชกัชวนใหเ้ขา้มาท าธุรกรรมใน TFEX  

- จดักจิกรรม Inbound Roadshow แก่ Prop-Trader และผูล้งทุนต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัการซือ้ขายใน TFEX รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนไดพ้บปะกบับรษิทัสมาชกิ TFEX  
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1.3 ส าหรบับุคลากรของบริษทัสมาชิก 

- โครงการ The TFEX Specialist: TFEX ร่วมกบั TSI จดัหลกัสตูรอบรมพเิศษส าหรบัผูแ้นะน าการ

ลงทุน (IC) ปัจจุบนั และบุคคลทัว่ไปทีต่อ้งการพฒันาศกัยภาพและสนใจเขา้มาท างานในธุรกจิดา้นการ

ขายอนุพนัธ์ โดยมุ่งพฒันาใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มรอบดา้น ทัง้ความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้ และทกัษะการ

แนะน าที่ดี รวมถึงเรียนรู้

วิธีก ารขยายฐานลู กค้ า 

เพื่อให้สามารถรองรับการ

ขยายตัวของตลาดสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าและการ

แข่งขันในธุรกิจได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ซึ่งมีผู้ผ่าน

การอบรมทัง้สิน้ 139 คน 

จาก 26 บรษิทัสมาชกิ 

- การให้ความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ Investment Consulant (IC) ด้านอนุพนัธ:์ TFEX ร่วมกบั TSI 

ในการใหค้วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ IC ดา้นอนุพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง ทัง้ในแง่สนิคา้และการเสรมิสรา้ง

ทกัษะที่จ าเป็นในการซื้อขายหรือการ

ให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า เช่น หลกัสูตร

เกี่ยวกับสินค้าใหม่ TFEX Gold-D 

และหลักสูตรแนะน ากลยุทธ์การซื้อ

ขาย Futures และ Options เป็นต้น 

โดยในปี 2559 จดัทัง้สิน้ 4 ครัง้ ทัง้ใน

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 

(สงขลา และเชียงใหม่) รวมมีผู้ผ่าน

การอบรม 186 คน 

- TFEX Prop-Trader Class: TFEX จดัหลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาความรูใ้หแ้ก่บุคลากรกลุ่ม Prop-Trader 

และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ มาถ่ายทอด

ประสบการณ์การซือ้ขายทองค าในตลาดโลก โดยเฉพาะเรื่อง Gold Deferred และ Gold Futures เพื่อเป็น

การเตรยีมพรอ้มส าหรบัการเปิดซือ้ขาย TFEX Gold-D ในปี 2560 รวมมผีูเ้ขา้ร่วมประมาณ 108 คน
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1.4 การให้ความรูแ้ละประชาสมัพนัธก์ารซ้ือขายผา่นส่ือ 

TFEX สง่เสรมิการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และการประชาสมัพนัธก์ารซือ้ขายอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี ดว้ย

รูปแบบทีห่ลากหลายผ่านสื่อต่าง ๆ โดยในปี 2559 TFEX ให้ความส าคญักบัการพฒันาสื่อความรู้ในลกัษณะ Digital และ

เผยแพร่ผ่านทางสือ่ Social Media มากยิง่ขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle ของผูล้งทุนทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงันี้ 

- พฒันาและปรบัปรุงเนื้อหารายการ TFEX Station เทรด-ทนั-เทรนด ์ทีอ่อกอากาศทางสถานีโทรทศัน์

เพื่อเศรษฐกจิและการลงทุน Money Channel  

  
- พฒันาช่องทาง Social Media ของ TFEX เพื่อใชส้ื่อสารกบัผูล้งทุนและผูส้นใจซือ้ขายสนิคา้ต่าง ๆ 

อาท ิFacebook “TFEX Station” ซึง่ถอืเป็นการต่อยอดจากรายการโทรทศัน์ 

- จดัท าและเผยแพร่สื่อความรู้ ในลกัษณะ Online Education ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจและเขา้ใจง่าย 

ไดแ้ก่ คลปิความรู ้“TFEX 101”, รายการ “TFEX เทรดทะลุจอ” และสือ่ Info Graphic 

 
 

- จดัท า แผ่นพบั หนงัสอื และสือ่สิง่พมิพต่์าง ๆ เพื่อใหค้วามรูผู้ล้งทุนทัว่ไป  

- จัดท าบทความเพื่อเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  

หนงัสอืพมิพป์ระชาชาตธิุรกจิ หนงัสอืพมิพ ์Post Today หนงัสอืพมิพท์นัหุน้ หนงัสอืพมิพข์า่วหุน้ และ

หนงัสอืพมิพ ์Bangkok Post เป็นตน้ 

- จดัท าขอ้มูลการซือ้ขายรายวนั รายสปัดาห ์และรายเดอืน เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสอืพมิพ ์เวบ็ไซต ์

และนิตยสารต่างๆ เช่น หนงัสอืพมิพ์ Bangkok Post หนังสอืพมิพ์ Post Today หนังสอืพมิพก์รุงเทพ

ธุรกจิ หนงัสอืพมิพท์นัหุน้ วารสารการเงนิการธนาคาร นิตยสาร Money & Wealth และนิตยสาร The 

Rubber เป็นตน้ 

- ดแูลเน้ือหาและการน าเสนอขอ้มลูต่าง ๆ ในเวบ็ไซตข์อง TFEX (www.tfex.co.th)  
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2. โครงการส่งเสริมการซ้ือขายสินค้าในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในปี 2559 TFEX ไดจ้ดัท าโปรโมชัน่สง่เสรมิการตลาดส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ทัง้โปรโมชัน่เพื่อส่งเสรมิการซือ้ขาย
เฉพาะสนิคา้ ไดแ้ก่ RSS3D Futures และโปรโมชัน่เพื่อสง่เสรมิการขยายฐานผูล้งทุนส าหรบัผูท้ีเ่ปิดบญัชอีนุพนัธใ์หม่และยงัไม่
เคยมบีญัชซีื้อขายอนุพนัธใ์น TFEX มาก่อน นอกจากนัน้ TFEX ยงัไดท้ าการตลาดร่วมกบับรษิัทสมาชกิและผู้แนะน าการ
ลงทุนดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Investment Consultant: IC) โดยใหร้างวลัแก่บุคลากร IC และบรษิทัสมาชกิทีป่ฏบิตัไิดต้าม
เงื่อนไขทีก่ าหนด เพื่อเป็นการสนบัสนุนการด าเนินงานและกจิกรรมการตลาดของบรษิทัสมาชกิ 
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5. คณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 
67 และ 68 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมาตรา 60 พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ อย่างน้อย 2 ใน 5 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดเป็นบุคคลซึง่สามารถ
ปฏบิตัิหน้าทีเ่พื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชกิ ผู้ลงทุน หรอืบุคคลซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ในอตัราส่วน
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด คอื อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผูล้งทุนหรอืสามารถดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผู้
ลงทุน และอย่างน้อย 2 คนต้องเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสนิคา้อา้งองิหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของ
สนิคา้อา้งองิ โดยคณะกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ จ านวน 9 ท่าน มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 
 

 รายช่ือคณะกรรมการ 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560) 

 
1.  ดร. ชยัวฒัน์   วบิลูยส์วสัดิ ์ ประธานกรรมการ  
2.  นางเกศรา   มญัชุศร ี รองประธานกรรมการ 
3.  นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมการ 
4. นางภทัธรีา  ดลิกรุ่งธรีะภพ กรรมการ  
5. ดร. ภากร ปีตธวชัชยั กรรมการ 
6. นายสเุทพ  พตีกานนท ์ กรรมการ 
7. ดร. สมจนิต ์ ศรไพศาล กรรมการ  
8.  ดร. สนัต ิ กรีะนนัทน์ กรรมการ   
9. ดร. รนิใจ  ชาครพพิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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 ข้อมูลประวติัคณะกรรมการ 
 

ดร. ชยัวฒัน์  วิบลูยส์วสัด์ิ 
ประธานกรรมการ 

   

 
การศึกษา 

- ปรญิญาเอก สถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส ์
(เอม็ไอท)ี 

- ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัวลิเลยีมส ์ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  

 

หลกัสูตรนักบริหาร 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2536 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Certification Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่4 

 

ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
- ประธานกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์            

แห่งประเทศไทย 
- ทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตรฝ่ีายเศรษฐกจิ 
- กรรมการ สถาบนัวจิยัเศรษฐกจิป๋วย             

อึง๊ภากรณ์ 
- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ      

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอ านวยการ วทิยาลยัการจดัการ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ      

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
- ทีป่รกึษากติมิศกัดิ ์สถาบนัวจิยันโยบาย

เศรษฐกจิการคลงั 
 

  
ประสบการณ์การท างาน 

- ประธานคณะกรรมการอ านวยการ สถาบนัธุรกจิ
เพื่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- ทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลงั   

- ผูว้่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ท างานที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม 25 ปี) 

- รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลงั และรกัษา
ราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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นางเกศรา มญัชุศรี 
รองประธานกรรมการ 

   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาโททางการเงนิ (Master of Science in 

Finance) Golden Gate University, San 
Francisco, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์(Bachelor of Art in 
Economics) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

หลกัสูตรนักบริหาร 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู          

ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 6 (วพน. รุ่น 6)  
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร TLCA Leadership 

Development Program (LDP) รุ่นที ่3 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู       

ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นที ่7 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Senior 

Executive Program (ASEP), Evanston, 
Chicago, USA, SASIN and Kellogg School of 
Management 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certificate 
Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่4 

 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- กรรมการ สหพนัธต์ลาดหลกัทรพัยน์านาชาต ิ
(WFE) 

- กรรมการ สภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ทีป่รกึษา คณะกรรมการสง่เสรมิการสรา้ง
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริม่ตน้ 

- กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์
 

  

ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั (ต่อ) 
- กรรมการ ศนูยเ์พิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกจิ 

(Center for Building Competitiveness Enterprises: 
CBCE) 

- กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- กรรมการทีป่รกึษา สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ       

ศศนิทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประธานกรรมการ  
: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
: บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั 
: บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
: บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 
: บรษิทั สยามดอีาร ์จ ากดั 
: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม เพื่อผูล้งทุนต่าง
ดา้ว จ ากดั 

 

ประสบการณ์การท างาน 
- รองผูจ้ดัการ สายงานการตลาด ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ สมาคมนกัวเิคราะห ์
- กรรมการบรหิาร คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนี้ไทย 
 
รางวลัท่ีได้รบั 
- รางวลัสตรไีทยดเีด่น จากสภาสตรแีหง่ชาตใินพระบรม

ราชนูิปถมัภ ์ 
- รางวลัสตรผีูน้ าธุรกจิอนุรกัษ์โลกตวัอย่าง ปี 2559 จาก

สหพนัธส์มาคมสตรนีกัธุรกจิและวชิาชพีแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

- รางวลัโล่เกยีรตยิศศษิยเ์ก่าดเีด่น เนื่องในวนัสถาปนา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ครอบรอบ 80 ปี       

- รางวลัศษิยเ์ก่าดเีด่นคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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นายชาญชัย  กงทองลักษณ์  
กรรมการ  

   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 
หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่2 

 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 

ทรนีีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

- กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการวนิยั บคุลากรในธุรกจิตลาดทุน            

ดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

- อุปนายก สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
- ประธานกรรมการ ชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า 

- กรรมการ และกรรมการอ านวยการ บรษิทั

หลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ากดั 

  

ประสบการณ์การท างาน 
- ประธานอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

- อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษิทั ทรนีีตี ้โพลารสิ ฟิวเจอรส์ จ ากดั 
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นางภัทธีรา  ดิลกรุ่ ง ธีระภพ  
กรรมการ  

   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรม University of 

Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลยี  
- ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเคม ี(เกยีรตนิิยม) 

Monash University, Melbourne ประเทศ
ออสเตรเลยี 

 
หลกัสูตรนักบริหาร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่1 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Certification Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร The Role of The 
Chairman Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- อนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานอนุกรรมการวนิยั บรษิทั ส านกัหกั
บญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิ
หลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

- คณะอนุกรรมการวนิยั บุคลากรในธุรกจิตลาด
ทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

- นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
- รองประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย  
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์   

ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 

  

ประสบการณ์การท างาน 
- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
- ประธานอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั และ               
บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

- กรรมการ สมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
- กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั  
- กรรมการ บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั  
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสจ ี              

สนิเอเซยี จ ากดั  
- กรรมการ บรษิทัเงนิทุน สนิเอเซยี จ ากดั 

(มหาชน) 
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ดร.ภากร ปีตธวัชชัย  
กรรมการ  

   

 

การศึกษา 
- Doctoral of Business Administration in Finance 

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

University of Wisconsin, USA 
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (อเิลก็ทรอนิกส)์สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
หลกัสูตรนักบริหาร 

- Columbia Senior Executive Program Columbia 
University, USA 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director  Accreditation 
Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น
วทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- คณะอนุกรรมการพฒันาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

- กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพฒันาตลาด

ทุน อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการใน

คณะอนุกรรมการจดัท าแผนพฒันาตลาดทุนไทย 

- กรรมการและประธานกรรมการก ากบัธุรกจิและ

กรรมการกลยุทธอ์งคก์ร บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

- รองผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร และสาย

งานการเงนิและบรหิารเงนิลงทนุ  ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

- กรรมการก ากบัดแูลของ กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัร
ไทย 

  

ประสบการณ์การท างาน 
- รองผูจ้ดัการ สายงานการตลาด  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการจดัการลงทุน 

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงนิ  

บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทย

พาณิชย ์
- อนุกรรมการก ากบัและตดิตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนพฒันาตลาดทุนไทย 
กระทรวงการคลงั 

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการ
จดัการลงทุน บมจ. ไทยพาณิชยน์ิวยอรค์
ไลฟ์ประกนัชวีติ 

- ประธานชมรม เอซไีอ ประเทศไทย 
- กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย 
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ดร.สมจินต์   ศรไพศาล  
กรรมการ  

   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาเอก การเงนิ โครงการร่วมระหว่าง

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และสนบัสนุนโดย CIDA 

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

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 
หลกัสูตรนักบริหาร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่3 

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

examination (Series 7) 
- Financial Advisor License 

 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน ทหารไทย จ ากดั 
- กรรมการ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 

  

ประสบการณ์การท างาน 
- นายกสมาคม สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนรวม วรรณ จ ากดั 
- ผูอ้ านวยการอาวโุส บรษิทัหลกัทรพัย ์กมิเอง็ 

จ ากดั (มหาชน) 
- ผูอ้ านวยการอาวโุส บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนรวม วรรณ จ ากดั 
- อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกจิ สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ผูช้่วยผูจ้ดัการ Foreign Bond Department, 

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

   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of 

Missouri - Kansas City ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Chairman 2000  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Certification Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่4 

 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ 
พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

  

ประสบการณ์การท างาน 
- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
- กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- อนุกรรมการก่อสรา้งอาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
- อนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
- ประธานกรรมการ รกัษาการประธาน

กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  

- ประธานกติตมิศกัดิ ์บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ 
จ ากดั (มหาชน)  

- ประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย  
- นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์
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ดร.สันติ กีระนันทน์  
กรรมการ  

   

 

การศึกษา 
- ปรญิญาเอก ดุษฎบีณัฑติดา้นการเงนิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  

สาขาวชิาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 
หลกัสูตรนักบริหาร 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย 

- Leadership Program, Wharton, University  
of Pennsylvania 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่3 

 
ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานผูอ้อกหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

- กรรมการ คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
วชิาชพี สภาวชิาชพีบญัช ี

  

ประสบการณ์การท างาน 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

และบรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั 
- ผูจ้ดัการ ตลาดตราสารหนี้ และผูช้่วยผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- ผูช้่วยศาตราจารย ์ภาควชิาการการธนาคารและ

การเงนิ, ผูช้่วยคณบด ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ดร. รินใจ ชาครพัฒน์  
กรรมการผู้จ ัดการ  

   

 

การศึกษา 
- Chartered Financial Analyst (CFA), CFA 

Institute 

- Doctor of Business Administration (Major 

Finance, Minor Econometric) Cleveland 

State University, Cleveland, Ohio, USA  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาการเงนิ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาวชิา

บญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หลกัสูตรนักบริหาร 
- Global Leaders Programme 2004, Global 

Institute For Tomorrow 

- Chartered Financial Analyst (CFA) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Certification Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่7 

ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานการตลาด               

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  

ประสบการณ์การท างาน 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการ หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาธุรกจิและ

ผลติภณัฑ ์สายงานการตลาด ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธรุกจิหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

- ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ ์

บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า                

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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 การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัไดจ้ดัใหม้ขีึน้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยได้มกีารก าหนดไวเ้ป็นการ
ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้กีารประชุมเป็นการพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น  

 
ทัง้นี้ ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มกีารประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้   

 
การเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการ บมจ.ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ ประจ าปี 2559 สรุปไดด้งันี้ 

 

ช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีประชุม/ 
การประชมุทัง้หมด 

กรรมการชุดปัจจบุนั  
1.   ดร. ชยัวฒัน์   วบิลูยส์วสัดิ ์  ประธานกรรมการ 6/6 
2.  นางเกศรา มญัชุศร ี รองประธานกรรมการ 6/6 
3. นายชาญชยั กงทองลกัษณ์  กรรมการ 6/6 
4.  นางภทัธรีา ดลิกรุ่งธรีะภพ กรรมการ 6/6 
5.  ดร. ภากร ปีตธวชัชยั  กรรมการ 5/6 
6. ดร. สมจนิต ์ ศรไพศาล   กรรมการ 6/6 
7.  นายสเุทพ   พตีกานนท ์ กรรมการ 6/6 
8. ดร. สนัต ิ กรีะนนัทน์ 

             กรรมการ 3/6 
9.  ดร. รนิใจ ชาครพพิฒัน์  กรรมการผูจ้ดัการ 6/6 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2559 ค่าตอบแทนรวมทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการทีเ่ป็นบุคคลภายนอก รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 2,080,000 บาท 
(สองลา้นแปดหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้บรหิารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิัท ตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่ได้รบัค่าตอบแทน
กรรมการ 

นอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ไม่มกีรรมการของบรษิทัท่านใดมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใด ๆ 
ทีบ่รษิทัท าขึน้ 

 
 การถือหุ้นของกรรมการในบริษทัในเครอื 

ไม่ม ีเน่ืองจาก บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ฯ ไมม่บีรษิทัในเครอื 
 
 ข้อมูลการถือหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการ ณ 31 ธนัวาคม 2559 มดีงันี้  

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 1 จ านวนหุ้นเพ่ิม/(ลด) 

ระหว่างปี ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 59 
1.  ดร.ชยัวฒัน์  วบิลูยส์วสัดิ ์ - - - 
2.  นางเกศรา มญัชุศร ี 1 1  - 
3.   นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ - - - 
4.  นางภทัธรีา ดลิกรุ่งธรีะภพ - - - 
5.  ดร.ภากร ปีตธวชัชยั  1 1 - 
6.   นายสเุทพ พตีกานนท ์ - - - 
7. ดร.สมจนิต ์ ศรไพศาล - - - 
8.  ดร.สนัต ิ กรีะนนัทน์ - 1 1 
9. ดร.รนิใจ ชาครพพิฒัน์  1 1 - 

 

1  บรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 50,000,000 หุน้  
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 คณะอนุกรรมการ (ขอ้มลู ณ วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560) 

1.   คณะอนุกรรมการวินัย 
วาระการด ารงต าแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
โดยคณะอนุกรรมการดงักล่าว มอี านาจพจิารณาความผดิและลงโทษบุคคลทีฝ่่าฝืนหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งใน

การฝ่าฝืนข้อก าหนดของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พิจารณาและสัง่การอื่นใดให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ดงักล่าว รวมถงึการปฏบิตัอิื่นใดทีจ่ าเป็นต่อกระบวนการพจิารณาความผดิและลงโทษทางวนิยัและกรณีอื่นตามที่
คณะกรรมการอนุมตั ิ

 
2.  คณะกรรมการอทุธรณ์ 

วาระการด ารงต าแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ             
ค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาสัง่การพจิารณาค าขอทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่ลงโทษ  พจิารณา และ
สัง่การอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมตลอดถงึการปฏบิตัอิื่นใดทีจ่ าเป็น
ต่อกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์ 

  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นางภทัธรีา    

นายชาญชยั 

รศ. ธติพินัธุ ์

ดร. สมจนิต ์  

ดร. รนิใจ 

ดลิกรุ่งธรีะภพ 

กงทองลกัษณ์ 

เชือ้บุญชยั 

ศรไพศาล 

ชาครพพิฒัน์ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายภควตั   

นายสรุพล   

นายมานพ 

ศ.ดร. อญัญา  

นางอศัวนิ ี

โกวทิวฒันพงศ ์

กุลศริ ิ

นาคทตั 

ขนัธวทิย ์

ไตลงัคะ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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3.   คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 วาระการด ารงต าแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยอนุกรรมการกองทุนมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ยกเว้นอนุกรรมการที่เป็นกรรมการตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าและ
กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

กรรมการตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(นางภทัธรีา   ดลิกรุ่งธรีะภพ) 

ประธานอนุกรรมการ 

กรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกุล) 

อนุกรรมการ 

 

สมาชกิกองทุนทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 

(นายพทิเยนท ์  อศัวนิก) 

อนุกรรมการ 

 

ผูแ้ทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

(นางวชริา ณ ระนอง) 

อนุกรรมการ 

 

ผูจ้ดัการตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ดร. รนิใจ ชาครพพิฒัน์) 

อนุกรรมการ 

 

ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ระดบัผูช้่วยผูจ้ดัการ ดแูลสายงานก ากบับรษิทัสมาชกิ 

(นางสาวปวณีา ศรโีพธิท์อง) 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
โดยคณะอนุกรรมการโดยคณะอนุกรรมการดงักล่าว มหีน้าที่ก าหนดนโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิของ

กองทุน พร้อมทัง้พิจารณาและเสนอความเห็นในการจ่ายชดเชยทรัพย์สินเพื่อคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนต่อ
คณะกรรมการ สนับสนุนใหเ้กดิความมัน่ใจแก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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6. งบการเงิน 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิัท ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) แสดงฐานะ
การเงินของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนั                  
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิัทขา้งต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงนิสด  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ              
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ  
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ ทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  
 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้  โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก  
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้ว ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อัน เ ป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ ได้ เสมอไป ข้อมูลที่ข ัด ต่อข้อ เท็จจริงอาจ เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิ ดพลาดและ 
ถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมี
ผลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้  
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ปร ะกอบวิชาชีพและการสงัเกต               
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏบิตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ เสี่ยง 
ที่ไม่พบข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ 
หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วร  

 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บรหิารเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้  ซึ่งรวมถึงประเดน็ที่มี
นยัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถา้หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

 

อุณากร พฤฒธิาดา 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3257 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
    

งบแสดงฐานะการเงิน 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559           

       

    
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2558 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

       สินทรพัย ์
     

      สินทรพัยห์มุนเวียน 
     

       เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 
 

24,954 
 

14,404 
ลกูหนี้และรายไดค้า้งรบั - สทุธ ิ 6, 8 

 
40,798 

 
34,130 

ดอกเบีย้คา้งรบั 
  

243 
 

182 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ 6 
 

645,000 
 

175,000 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 9 
 

11,931 
 

12,361 

       รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 
  

722,926 
 

236,077 

      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

     
       อุปกรณ์ - สทุธ ิ 10 

 
- 

 
- 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 11 
 

1 
 

4 

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 20 
 

82,875 
 

73,256 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 12 
 

20 
 

- 

       รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
  

82,896 
 

73,260 

       รวมสินทรพัย ์
  

805,822 
 

309,337 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559           

       
    

พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. 2558 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
     

       หน้ีสินหมุนเวียน 
     

       เจา้หนี้และค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 6 
 

43,367 
 

31,165 

รายไดร้บัล่วงหน้า 6 
 

13,689 
 

25,392 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 
  

5,766 
 

5,389 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
  

1,217 
 

143 

       รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
  

64,039 
 

62,089 

       หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
     

เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครอง 
     

 
ผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 20 

 
28,835 

 
19,980 

       รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  

28,835 
 

19,980 

รวมหน้ีสิน 
  

92,874 
 

82,069 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี  
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559           

       
    

พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. 2558 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

ส่วนของเจา้ของ 
     

       ทุนเรอืนหุน้ 
     

 
ทุนจดทะเบยีน 

     

 
     หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ 

     

 
        มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

     

 
     (พ.ศ.2558 : หุน้สามญัจ านวน 10,000,000 หุน้ 

     

 
        มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 14 

 
500,000 

 
100,000 

       
 

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 
     

 
     หุน้สามญั 10,000,000 หุน้  

     

 
        ช าระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 10 บาท 

  
500,000 

 
100,000 

 
     (พ.ศ.2558 : หุน้สามญัจ านวน 10,000,000 หุน้ 

     

 
        ช าระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 10 บาท) 

     
เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 20 

 
54,040 

 
53,276 

ก าไรสะสม 
     

 
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย  15 

 
14,300 

 
10,000 

 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

  
144,608 

 
63,992 

       รวมส่วนของเจา้ของ 
  

712,948 
 

227,268 

       รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
  

805,822 
 

309,337 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
    

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
     

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559           

       
    

พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. 2558 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

รายได ้
     

       รายไดค้่าธรรมเนียมการซือ้ขาย 
  

368,228 
 

295,071 

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชกิ 
  

41,500 
 

34,000 

รายไดค้่าบรกิารขอ้มลู 6 
 

32,382 
 

31,190 

รายไดด้อกเบีย้ 6 
 

5,282 
 

3,203 

รายไดอ้ื่น 6 
 

22,280 
 

3,044 

       รวมรายได ้
  

469,672 
 

366,508 

      ค่าใช้จ่าย 
     

       ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 6, 16 
 

351,586 
 

284,443 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 13 
 

9,861 
 

- 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
  

2,080 
 

2,075 

       รวมค่าใช้จ่าย 
  

363,527 
 

286,518 

       
รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่าย   

106,145 
 

79,990 

       รายการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน 
     

รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 
     

 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ 20 

 
1,095 

 
1,407 

       ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 
  

107,240 
 

81,397 

ภาษเีงนิได ้ 17 
 

(21,229) 
 

(15,998) 

       ก าไรส าหรบัปี 
  

86,011 
 

65,399 

       ก าไรเบด็เสรจ็อื่น 
  

- 
 

- 

       ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
  

86,011 
 

65,399 

       ก าไรต่อหุ้น 18 
    

       ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 
  

4.06 
 

6.54 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี



 
 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  รายงานประจ าปี 2559 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)            
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

    
 

      
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559                       

    
ทุนท่ีออก 

 
เงินกองทุนคุ้มครอง 

      
    

และเรียกช าระ 
 

ผูล้งทุนในสญัญา 
 
ส ารองตาม 

 
ก าไรสะสม 

  
    

เตม็มูลค่าแลว้ 
 

ซ้ือขายลว่งหน้า 
 

กฎหมาย 
 

-ยงัไม่ได้จดัสรร 
 

รวม 

  
หมายเหต ุ

 
 พนับาท    พนับาท 

 
 พนับาท 

 
 พนับาท 

 
 พนับาท 

             ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
  

100,000 
 

52,190 
 

10,000 
 

1,875 
 

164,065 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 

  
- 

 
1,407 

 
- 

 
63,992 

 
65,399 

ผลประโยชน์สว่นของสมาชกิ - กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
  

- 
 

(321) 
 

- 
 

- 
 

(321) 
เงนิปันผลจ่าย 19 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1,875) 

 
(1,875) 

             ยอดคงเหลือปลายปี วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
  

100,000 
 

53,276 
 

10,000 
 

63,992 
 

227,268 

             ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
  

100,000 
 

53,276 
 

10,000 
 

63,992 
 

227,268 
เพิม่ทุน 14 

 
400,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
400,000 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
  

- 
 

1,095 
 

- 
 

84,916 
 

86,011 
ผลประโยชน์สว่นของสมาชกิ - กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  
- 

 
(331) 

 
- 

 
- 

 
(331) 

ส ารองตามกฎหมาย 15 
 

- 
 

- 
 

4,300 
 

(4,300) 
 

- 

             ยอดคงเหลือปลายปี วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
  

500,000 
 

54,040 
 

14,300 
 

144,608 
 

712,948 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  รายงานประจ าปี 2557 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
งบกระแสเงินสด 

  
   

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559           

       
 

   
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2558 

  
หมายเหต ุ

 
     พนับาท 

 
     พนับาท 

       กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
     

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้
  

107,240 
 

81,397 

รายการปรบัปรุง   
  

   

 
ค่าตดัจ าหน่าย 11 

 
3 

 
23 

 
รายไดด้อกเบีย้ 

  
(5,282) 

 
(3,203) 

 
รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 

     
 

   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ 20 
 

(1,095) 
 

(1,407) 

       ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละ      

 
หนี้สนิด าเนินงาน   

100,866 
 

76,810 

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง      

 
ลกูหนี้และรายไดค้า้งรบั 

  
(6,668) 

 
8,592 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 

  
430 

 
1,177 

 
เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  
(10,024) 

 
(8,343) 

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)      

 
เจา้หนี้และค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 

  
12,202 

 
3,727 

 
รายไดร้บัล่วงหน้า 

  
(11,703) 

 
(12,593) 

 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 

  
1,074 

 
(13) 

 
เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 

     

 
    สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  
8,855 

 
6,897 

       
เงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน   

95,032 
 

76,254 

หกั  จ่ายภาษเีงนิได ้
  

(20,872) 
 

(10,609) 

       เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน    
74,160 

 
65,645 

 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
 



 รายงานประจ าปี 2559 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
    

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

  
   

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559           

       
 

   
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2558 

  
หมายเหต ุ

 
     พนับาท 

 
     พนับาท 

       กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
ดอกเบีย้รบั 

  
5,221 

 
3,278 

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ 6 
 

(490,000) 
 

(75,000) 

เงนิสดรบัจากการช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ 6 
 

20,000 
 

- 

รบัผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
  

1,169 
 

1,446 

       เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   
(463,610) 

 
(70,276) 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      
เพิม่ทุน 14 

 
400,000 

 
- 

จ่ายเงนิปันผล 19 
 

- 
 

(1,875) 

       เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   
400,000 

 
(1,875) 

       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ   

10,550 
 

(6,506) 

ยอดคงเหลอืตน้ปี   
14,404 

 
20,910 

       ยอดคงเหลือปลายปี 7 
 

24,954 
 

14,404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
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1. ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นนิติบุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย           
เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยเป็นบริษัทย่อยที่ถูกถือหุ้นทัง้หมดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“กจิการใหญ่”) 
 
บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการให้บรกิารเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและที่ปรกึษาเพื่อการซื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ตามพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
 
บริษัทจัดตัง้ขึ้นและมีสถานประกอบการตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียน เลขที่ 93 ชัน้ 16 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
 
งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของบรษิทั เมื่อวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 
 

2. นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช ี  
พ.ศ. 2547  
 
งบการเงินได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่อง                
เงนิลงทุนทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการ
ทางบญัชีที่ส าคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชี                
ของบรษิัทไปถือปฏบิตัิ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหาร หรอื ความซบัซ้อน หรอืเกี่ยวกบั  
ขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัส าคญัต่องบการเงนิ 
 
งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ             
ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
  



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
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2. นโยบายการบญัชี 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ และการ

ตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง และการตคีวาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี้ 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ที่เกี่ยวขอ้งและส่งผลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่อ
บรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล  

   หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13  
   (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง การวดัมลูค่ายตุธิรรม 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้ก าหนดให ้
มคีวามชดัเจนขึ้นเกี่ยวกบัการปรบัราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม           
ในกรณีทีก่จิการใชว้ธิกีารตรีาคาใหม่ มาตรฐานดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 24 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่บริษัท               
ใหญ่ของกจิการทีร่ายงาน ซึง่กจิการต้องเปิดเผยจ านวนเงนิทีก่จิการไดจ้่ายใหแ้ก่กจิการทีใ่หบ้รกิาร
ด้านผู้บริหารส าคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทยกเว้นเรื่อง             
การเปิดเผยขอ้มลู 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2558) ให้กจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ได้รบัการ
ยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบรษิทัย่อยเขา้มาในการจดัท างบการเงนิรวมสามารถแสดงงบการเงนิเฉพาะกจิการ
เพยีงงบเดยีวได้ และไดก้ าหนดให้วดัมูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุตธิรรมและ
รบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไปยงัก าไรหรอืขาดทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบกบังบการเงนิของบรษิทั 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรุง และ              

การตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง และการตคีวาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ           
ต่อบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรพัย์ ได้มกีารก าหนด
เพิม่เติมเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์วดัมูลค่าโดยใช้                
วธิมีูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง  1) ล าดบัชัน้ของ 
มลูค่ายุตธิรรม 2) กรณีทีก่ารวดัมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในล าดบัชัน้ที ่2 และ 3 จะต้องมกีารเปิดเผย เทคนิค
ที่ใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานส าคญัที่ใช้ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั                
งบการเงนิของบรษิทั ยกเวน้เรื่องการเปิดเผยขอ้มลู 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 38 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนได้ก าหนดให้ชดัเจนขึ้น 
เกีย่วกบัการปรบัราคาตามบญัชกี่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสมในกรณีทีก่จิการ
ใชว้ธิกีารตรีาคาใหม่ มาตรฐานดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง มูลค่ายุติธรรมได้ก าหนดให ้
ชดัเจนขึน้ เกี่ยวกบัขอ้ยกเว้นในเรื่องของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏบิตัิใช้กบัทุกสญัญาที่            
อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือ 
ทางการเงนิ (เมื่อมกีารประกาศใช้) หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอื    
ทางการเงนิ (เมื่อมกีารประกาศใช)้ ซึง่รวมถงึสญัญาทีไ่ม่เป็นสญัญาทางการเงนิ มาตรฐานดงักล่าวไม่
สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทั 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรบัปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง 
อย่างไม่มสีาระส าคญัและไม่มผีลกระทบต่อบรษิทั 
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรบัปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง             
อย่างไม่มสีาระส าคญัมจี านวนทัง้สิน้ 40 ฉบบั ผู้บรหิารได้ประเมนิและพจิารณาว่าไม่มผีลกระทบ               
ต่องบการเงนิของบรษิทั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ และการ

ตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่มีการปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลา              

บญัชทีี่เริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บรษิทัไม่ไดน้ ามาตรฐานที่ปรบัปรุงใหม่ดงักล่าว            
มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ               

และเกีย่วขอ้งกบับรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้  
 
- ความมีสาระส าคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ท าให้ผู้ใช้ 

งบการเงินเข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระส าคญั จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้
เพยีงพอเพื่ออธบิายผลกระทบทีม่ต่ีอฐานะการเงนิหรอืผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัทีร่ะบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นต้องแสดง
แยกจากกันหากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
นอกจากนี้ยงัมแีนวปฏบิตัใิหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงนิ - ยนืยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงนิไม่จ าเป็นต้องเรยีงล าดบั
ตามล าดบัการแสดงรายการในงบการเงนิ  

- รายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีเ่กดิจากเงนิลงทุนตามวิธสี่วนไดเ้สยี - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นทีเ่กดิจากเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีจะถูกจดักลุ่มโดยพจิารณาว่าเป็นรายการทีจ่ะ
ถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงัหรอืไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็น
รายการบรรทดัแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัคอื ได้ก าหนดให้มคีวาม
ชัดเจนขึ้นว่าการคิดค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นัน้ไม่เหมาะสม            
และ แก้ไขขอบเขตให้พชืที่ให้ผลติผลที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชฉีบบันี้ 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรุง และ               

การตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่มีการปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลา              

บญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 บรษิทัไม่ไดน้ ามาตรฐานทีป่รบัปรุงใหม่ดงักล่าวมา
ถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ปรบัปรุงใหม่ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระส าคญั และ

เกีย่วขอ้งกบับรษิทัมดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2559) ได้มกีารแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิม่ในการบนัทึก 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้               
เสยีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2559) เพิม่เตมิจากเดมิทีใ่หใ้ชว้ธิรีาคาทุน หรอืวธิี
มูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทัง้นี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละ               
ประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะ              
เปลีย่นมาใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีจะตอ้งท าโดยปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 38 (ปรบัปรุง 2559) ได้มกีารเปลี่ยนแปลงโดยให้มกีารสนันิษฐานว่า     
การตัดจ าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนโดยการอ้างองิจากรายได้นัน้ไม่เหมาะสม ขอ้สนันิษฐานนี้                 
อาจตกไปหากเขา้ขอ้หนึ่งขอ้ใดต่อไปนี้ คอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไดถู้กแสดงเหมอืนเป็นตวัวดัของรายได ้
(นัน่คือรายได้เป็นปัจจยัที่เป็นขอ้จ ากดัของมูลค่าที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์) หรอืสามารถแสดงได้ว่า
รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีไ่ดจ้ากสนิทรพัยม์คีวามสมัพนัธก์นัเป็นอย่างมาก 
 
ผู้บรหิารของกจิการอยู่ในระหว่างการประเมนิและพจิารณาผลกระทบจากการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
กลุ่มนี้ 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐาน ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างไม่มสีาระส าคญั

และไม่มผีลกระทบต่อบรษิทั 
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลงอย่าง
ไม่มีสาระส าคัญมีจ านวนทัง้สิ้น 47 ฉบับ ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบ 
จากการปฏบิตัติามมาตรฐานกลุ่มนี้ 

  



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 
รายการที่รวมในงบการเงินของบรษิัทถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั               
ที่บริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงนิแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงิน              
ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิของบรษิทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น  
ณ วนัทีเ่กดิรายการหรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิ
จากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่เป็น          
ตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน  
 
เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นด้วย 
ในทางตรงข้ามการรบัรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน  องค์ประกอบ                
ของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 
2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ยเงนิสดในมอื และเงนิฝากสถาบนัการเงนิทุกประเภท (แต่ไม่รวมเงนิ
ฝากสถาบันการเงินประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก าหนด) รวมทัง้เงินลงทุนระยะสัน้อื่นที่มี 
สภาพคล่องสูงและมีวตัถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนและจ่ายช าระภาระผูกพนัในระยะสัน้               
ซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 
52 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.5 เงินลงทุน 
 
เงนิลงทุนเพื่อค้า คอื เงนิลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้           
ไม่เกนิ 3 เดอืนนบัแต่เวลาทีล่งทุน และแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
 
เงนิลงทุนที่ถือไว้จนครบก าหนด คอื เงนิลงทุนที่มกี าหนดเวลาและผู้บรหิารตัง้ใจแน่วแน่และมีความสามารถ           
ถือไว้จนครบก าหนดได้แสดงรวมไว้ในสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนับแต่                 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกจ็ะแสดงไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
 
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือ  
เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดง                      
เจตจ านงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ใน
สนิทรพัย์หมุนเวยีน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบรหิารมคีวามจ าเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิม่เงินทุนด าเนินงาน จงึจะ      
แสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
 
เงินลงทุนทัง้ 3 ประเภทรบัรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ให้ไป              
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการท ารายการ 
 
เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน    
วดัตามราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ วนัท าการสุดท้ายของวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย รายการก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน 
เพื่อค้ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขาย 
รบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ 
 
เงนิลงทุนที่จะถือไว้จนครบก าหนดวดัมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบี้ย  
ทีแ่ทจ้รงิ หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 
บรษิัทจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่าเงนิลงทุนนัน้อาจมคี่าเผื่อการด้อยค่าเกดิขึน้ 
หากราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนื บรษิัทจะบนัทกึรายการขาดทุนจากค่าเผื่อ        
การดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่าย  
เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนัน้จะบันทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน กรณีที่จ าหน่าย  
เงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
ทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชจีากจ านวนทัง้หมดทีถ่อืไว้ 



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 
53 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.6 ลูกหน้ีและรายได้ค้างรบั 
 
ลูกหนี้ ได้แก่ ลูกหนี้บริษัทหลกัทรัพย์และบริษัททัว่ไป ส่วนรายได้ค้างรบั ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการที่ยังมิได้ออกใบแจ้งหนี้ ลูกหนี้และรายได้ค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้                
สงสยัจะสญูซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 
 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้เ ปรียบเทียบกบัมูลค่าที่คาดว่าจะ             
ได้รับจากลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้ และการคาดการณ์             
เกี่ยวกบัการช าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ประเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต สถานการณ์ที่อาจท าให้             
ทราบและระบุได้ถึงการผิดนัดช าระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด ลูกหนี้และรายได้ค้างรบัจะถูก
จ าหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ และจะรับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

2.7 อปุกรณ์ 
 
อุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเสื่อมราคาค านวณโดย 
วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของ
สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 5 - 20 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 5 - 10 ปี 
 
ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าซากของอุปกรณ์ของบริษัท โดยผู้บริหารจะม ี
การทบทวนมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ และแก้ไขตามความเหมาะสม ณ วันสิ้นงวด               
หากมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน               
หรอืมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช้ 
 
ในกรณีที่ราคาตามบญัชสีูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื ราคาตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าที่คาดว่า            
จะไดร้บัคนืทนัท ี
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2.7 อปุกรณ์ (ต่อ) 
 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนัน้  
ต้นทุนของการปรบัปรุงให้ดขีึ้นที่ส าคญัจะบนัทึกรวมไว้ในราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์ หากมคีวามเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าการปรบัปรุงนัน้จะท าให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการ
ปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของ
สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนที่เกดิจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบักบั
ราคาตามบญัช ีและจะรวมไวอ้ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

2.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่บรษิัทซื้อมาและมอีายุการใช้งานจ ากดั ได้แก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์แสดงในราคาทุน                  
หักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถูกตัดจ าหน่ายและบันทึกใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจินับจาก  
วนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน ระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการพฒันาและบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เมื่อเกดิขึน้ ตน้ทุนโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรซ์ึง่สามารถระบุไดแ้ละเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
ทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมของบรษิทั และคาดว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตมากกว่าหนึ่งปี จะบนัทกึ
เป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  
 
ต้นทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัเตรยีมสนิทรพัย์ให้พร้อมที่จะใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ่งท าให้เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเ ตอร ์
เกนิกว่าขดีความสามารถเดมิจะบนัทกึเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทั โดยผูบ้รหิารจะมกีารทบทวน
ค่าตัดจ าหน่ายเมื่ออายุการใช้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือ  
มกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช้ 
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2.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
สินทรัพย์ที่มีการตัดจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคา  
ตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชี 
ของสนิทรพัยส์งูกว่ามลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึง่หมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุน
ในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อ
วัต ถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า  สินทรัพย์ที่ ไม่ ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจาก  
ค่าความนิยมซึ่งรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

2.10 เจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 
เจา้หนี้และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายแสดงในราคาทุน 
 

2.11 ประมาณการหน้ีสิน 
 
การประมาณการหนี้สนิจะรบัรูก้ต่็อเมื่อบรษิทัมภีาระหนี้สนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัหรอืทีก่่อตวัขึน้อนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะตอ้งถูกจา่ยไป
เพื่ อ ช า ร ะภาระหนี้ สินดัง ก ล่ า ว  และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้ สิน ได้อย่ า ง น่ า เชื่ อ ถือ  
ถ้าผลกระทบดงักล่าวมจี านวนที่เป็นสาระส าคญั ประมาณการหนี้สนิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะ
จ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคดิลดในตลาดปัจจุบนัก่อนภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นจ านวนทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอหนี้สนิ เมื่อไดจ้่ายช าระประมาณการหนี้สนิไปแลว้ หากแน่ใจว่า
จะไดร้บัคนือย่างแน่นอนใหบ้นัทกึรายจ่ายทีจ่ะไดร้บัคนืเป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก 
 
ประมาณการหนี้สนิรบัรู้ในรอบระยะเวลาบญัชทีี่บรษิัทตกลงที่จะจ่ายช าระตามกฎหมายหรอืจากการอนุมาน 
อย่างไรกต็าม ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีม่อียู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ถอืเป็นประมาณการหนี้สนิ 
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2.12 รายได้ 
 
รายไดท้ีร่บัรูไ้ม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 
 
รายไดค้่าธรรมเนียมการซือ้ขายและรายไดค้่าบรกิารขอ้มลูรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ 
 
ค่าธรรมเนียมสมาชกิประกอบดว้ย ค่าแรกเขา้เป็นสมาชกิและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าแรกเขา้เป็นสมาชกิจะ
ทยอยรบัรูร้ายไดโ้ดยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ใหบ้รกิารส าหรบับรษิทัหลกัทรพัยท์ีใ่หก้าร
สนับสนุนในช่วงแรก  และรับรู้รายได้ทันทีส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าเป็นสมาชิกตัง้แต่ พ.ศ. 2558  
เป็นตน้ไป สว่นค่าธรรมเนียมรายปีรบัรูร้ายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ 
 
รายได้ดอกเบี้ยรบัรู้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยค านึงถึงอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวัน  
ครบอายุและค านึงถงึจ านวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี าหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูเ้มื่อมสีทิธใินการรบัเงนิ 
 

2.13 ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าใชจ้่ายบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีทีค่่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ 
 

2.14 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการของบริษัท (โดยไม่รวมเงนิเดือน 
โบนสั และผลประโยชน์เกีย่วขอ้งทีจ่่ายใหก้บัผูบ้รหิาร) 
 

2.15 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติ  
การจ่ายเงนิปันผล 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี  
ภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น หรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของ ในกรณีนี้ ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอื
โดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของตามล าดบั 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที่คาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลา ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี เป็นงวด ๆ โดยค านึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับ  
การตีความ และจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภาษี  
แก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เต็มจ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และ
หนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณจากอัตราภาษ ี 
(และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอื ทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาที่
รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เมื่ อสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีที่ เกี่ยวข้อง  
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชแีละหนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการ  
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของ 
งวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษี
เงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วย
ภาษต่ีางกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 
ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 
กจิกรรมของบรษิทัย่อมมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึง่ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยน ความเสีย่งด้านมูลค่ายุตธิรรมอนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบีย้ และด้านกระแสเงนิสด อนัเกดิ
จากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง บรษิทัมแีผนการ
จดัการความเสี่ยงโดยจะคงเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานส่วนหนึ่ง เงินส่วนที่มากกว่าเงินทุน
หมุนเวียน จะน าไปให้กิจการใหญ่กู้ยืมทัง้จ านวน ทัง้นี้  อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่ก าหนดจะเป็นอัตราดอกเบี้ย  
แปรผนัตามอตัราดอกเบี้ยของตลาด โดยอ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยที่สูงกว่าระหว่างอตัราดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลที่มี
ระยะเวลา 1 ปี หรอือตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี ส าหรบันิตบิุคคลวงเงนิ 10 ลา้นบาทโดยเฉลีย่ 4 ธนาคาร 
 
3.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
บรษิทัไม่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญัจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เนื่องจากบรษิทัมีสนิทรพัย์
และหนี้สนิส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท บรษิัทไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

3.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยเกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ  
ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทั บรษิัทไม่ได้ใชอ้นุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบี้ย เพื่อบรหิารความเสีย่งที่
เกดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 
 

3.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อของบรษิทัมกีารกระจุกตวัอย่างเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากบรษิทัพจิารณาอนุมตักิารให้
สินเชื่ อแก่บริษัทภายในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ บริษัทมีเงินให้กู้ยืม  
ระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ซึง่เป็นกจิการทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัดแีละมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
บรษิัทไม่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญัจากสภาพคล่อง เนื่องจากบรษิัทมกีารด ารงเงนิสดอย่างเพยีงพอ 
ต่อการด าเนินงาน บรษิทัมวีตัถุประสงคใ์นการด ารงความยดืหยุ่นดา้นสภาพคล่องจากการใชแ้หล่งเงนิทุนภายใน
บรษิทั 
 

4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถึงการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์
ขณะนัน้ 
 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการบรหิารทุนนัน้ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิัท 
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน 
ทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 
ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามผล  
การด าเนินงานของบรษิทั 
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6 รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กจิการและบุคคลที่ควบคุมบรษิัทหรอืถูกควบคุมโดยบรษิัทหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกบับรษิัททัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ไม่ว่าจะโดยทอดเดยีวหรอืหลายทอด กจิการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิัท 
กจิการย่อยและกิจการย่อยล าดบัถัดไป กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสยีในสทิธิออกเสยีงของบริษัท  
ซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิใน
ครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ จะค านึงถึงรายละเอียด ของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
ความสมัพนัธ์ที่บรษิัทมกีบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมกีารควบคุม หรอืควบคุมร่วมกนัในบรษิัท หรอืเป็น
กจิการทีบ่รษิทัควบคุม หรอืควบคุมร่วมกนั หรอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีม่รีายการบญัชกีบับรษิทัมดีงันี้ 
 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

   
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไทย เป็นกจิการใหญ่ ถอืหุน้ของบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 100  
     และกรรมการทัง้หมดเป็นผูแ้ทนของกจิการใหญ่ 
บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั ไทย เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของ 
     กจิการใหญ่ 
บรษิทั แฟมมลิี ่โนฮาว จ ากดั ไทย เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่อืหุน้ร่วมโดยกจิการใหญ่ 
     ในอตัรารอ้ยละ 50 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  

  
รายไดค้่าบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 
รายไดด้อกเบีย้ 
 
 

อตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่าระหว่างอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลทีม่ ี
   ระยะเวลา 1 ปี หรอือตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี ส าหรบั 
   นิตบิุคคลวงเงนิ 10 ลา้นบาทโดยเฉลีย่ 4 ธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 
  



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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6 รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 และยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งันี้ 
 
6.1 รายได้ค่าบริการ 
 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

รายไดค้่าบรกิารขอ้มลู กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 1,284 684 

 
6.2 รายได้ดอกเบี้ย 
 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 

    

รายไดด้อกเบีย้ กจิการใหญ่ 4,819 2,804 

 
6.3 รายได้อ่ืน 
 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 

    

รายไดอ้ื่น กจิการใหญ่ 13,009 1,154 
 
6.4 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

ค่าธรรมเนียมและ    
   บรกิารจ่าย กจิการใหญ่ 324,528 264,369 
 กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 600 - 

  325,128 264,369 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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6 รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 และยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
6.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการใหญ่ 
 

 อตัราดอกเบี้ย   
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 รอ้ยละต่อปี รอ้ยละต่อปี พนับาท พนับาท 

    
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่    

   กจิการใหญ่ 1.38 - 2.00 1.51 - 2.25 645,000 175,000 

 
กจิการใหญ่มนีโยบายรวมศูนยก์ารลงทุน โดยกจิการใหญ่เป็นศูนยก์ลางการบรหิารเงนิลงทุนเพื่อประสทิธภิาพ
และผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทัง้นี้กจิการใหญ่จะกูย้มืจากบรษิทัย่อยในรปูของตัว๋สญัญาใชเ้งนิซึง่มกี าหนด
ระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี ทัง้นี้ อตัราดอกเบี้ยกู้ยมืที่ก าหนดจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแปรผนัตามอตัราดอกเบี้ยของ
ตลาด โดยอา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ที่สงูกว่าระหว่างอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลทีม่รีะยะเวลา 1 ปี หรอือตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ส าหรบันิติบุคคลวงเงิน 10 ล้านบาทโดยเฉลี่ย 4 ธนาคาร (โดยอตัราดอกเบี้ย
ดงักล่าวอาจมกีารทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม) 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ  
พ.ศ. 2558 มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   
ยอดคงเหลอืตน้ปี 175,000 100,000 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 490,000 75,000 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ (20,000) - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 645,000 175,000 
 

  



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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6 รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 และยอดคงเหลือ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
6.6 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการใช้บริการ 
 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 

    
รายไดค้า้งรบั กจิการใหญ่ 5,734 1,154 
 กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 600 - 

  6,334 1,154 

    
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย กจิการใหญ่ 34,801 29,495 
 กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 600 - 

  35,401 29,495 
    

รายไดร้บัล่วงหน้า กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 57 - 

 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิฝากประเภทออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั 24,954 14,404 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงนิฝากประเภทออมทรพัย ์มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.50 - 0.95  
ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ระหว่างรอ้ยละ 0.50 - 1.40 ต่อปี) 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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8 ลูกหน้ีและรายได้ค้างรบั - สุทธิ 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พนับาท พนับาท 

   
ลกูหนี้ 1,066 1,449 
รายไดค้า้งรบั   
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 6,334 1,154 
   กจิการอื่น 33,398 31,527 

 39,732 32,681 
   

 40,798 34,130 

 
การวเิคราะหอ์ายุของลกูหนี้มดีงันี้ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พนับาท พนับาท 
   
กิจการอ่ืน ๆ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 700 1,091 
เกนิก าหนดช าระ   
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 367 70 
    3 - 6 เดอืน - 144 
    6 - 12 เดอืน - 144 

 1,067 1,449 

 
โดยทัว่ไประยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของบรษิทัมรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 วนัถงึ 15 วนั 
 

9 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 11,633 11,632 
ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งรบั 75 729 
อื่น ๆ 223 - 

 11,931 12,361 



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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10 อปุกรณ์ - สุทธิ 
  
 เครือ่งตกแต่ง ติดตัง้ 
 และอปุกรณ์ 

 พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
ราคาทุน 629 
หกั  ค่าเสือ่มราคาสะสม (629) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ - 

  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 
ตดัจ าหน่าย - 
ค่าเสือ่มราคา - 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ - 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
ราคาทุน 146 
หกั  ค่าเสือ่มราคาสะสม (146) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ - 

  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 
ค่าเสือ่มราคา - 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ - 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 146 
หกั  ค่าเสือ่มราคาสะสม (146) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ - 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บรษิทัไดต้ดัจ าหน่ายอุปกรณ์ซึง่มรีาคาทุน 483,000 บาท สนิทรพัย์ดงักล่าวไดค้ดิค่าเสื่อมราคา
เตม็มลูค่าแลว้ 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 
 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร ์

 พนับาท 

  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
ราคาทุน 352 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (325) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 27 

  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 27 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 16) (23) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 4 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
ราคาทุน 352 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (348) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 4 

  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 4 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 16) (3) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 352 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (351) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1 

 
 
  



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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12 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
งบแสดงฐานะการเงนิแสดงยอดคงเหลอืดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   
วนัที ่31 ธนัวาคม   
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 20 - 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 20 - 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   
ยอดคงเหลอืตน้ปี - - 
เพิม่ (ลด) ในรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย (หมายเหตุ 17) 20 - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 20 - 

 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 ประมาณการหน้ีสิน 
 พนักงานสิทธ์ิลาพกัรอ้น 

 พ.ศ. 2558 
  
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 
เพิม่ (ลด) ในรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย (หมายเหตุ 17) - 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 - 
เพิม่ (ลด) ในรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย (หมายเหตุ 17) 20 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 20 

 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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13 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่น ๆ 9,284 - 
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี  577 - 

 9,861 - 

 
บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนกังานของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยบนพืน้ฐานความสมคัรใจ
ของพนักงานในการเป็นสมาชกิของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงนิสะสมในอตัรารอ้ยละ 3 ถึงรอ้ยละ 15 ของเงนิเดอืน 
ทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้               
ไดจ้ดทะเบยีนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุน            
ทีไ่ดร้บัอนุญาตแห่งหนึ่ง 
 

14 ทุนเรอืนหุ้น 
 
 จ านวนหุ้นสามญั รวม 
 พนัหุ้น พนับาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม พ. ศ. 2559 10,000 100,000 
การออกหุน้ 40,000 400,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 50,000 500,000 

 
หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึง่มรีาคามลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท (พ.ศ. 2558 : 10 บาท) มจี านวน 50,000,000 หุน้ 
(พ.ศ. 2558 : 10,000,000 หุน้) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 
 
ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 15 มถุินายน พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบรษิัทจากหุ้นสามญัจ านวน 10,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญ           
จ านวน 50,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เมื่อวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2559 บรษิทัไดร้บัค่าหุน้ส าหรบั
หุน้สามญัจ านวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่า 400,000,000 บาท โดยบรษิทัได้จดทะเบยีน
เพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2559 
  



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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15 ส ารองตามกฎหมาย 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   
ยอดคงเหลอืตน้ปี 10,000 10,000 
ส ารองเพิม่ระหว่างปี 4,300 - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 14,300 10,000 

 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง  
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า            
ส ารองดงักล่าวมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้
 

16 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พนับาท พนับาท 

   
ค่าบรหิารจดัการ 324,528 264,369 
ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 13,124 14,511 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าทีป่รกึษา 7,594 1,272 
ค่าธรรมเนียมส านกังาน ก.ล.ต. 2,000 2,000 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 10, 11) 3 23 
อื่น ๆ 4,337 2,268 

 351,586 284,443 

 
 
 
 
 
 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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17 ภาษีเงินได้ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   
ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนั   
ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 21,249 15,998 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 21,249 15,998 
   
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    
รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว  (20) - 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (20) - 
   

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 21,229 15,998 
 
ภาษีเงินได้ส าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้ของบริษัทมีจ านวนเงินแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎีของก าไรทางบญัชี  
คณูกบัอตัราภาษขีองประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 106,145 79,990 
   
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2558 : รอ้ยละ 20)  21,229 15,998 
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษ ี - - 
   

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 21,229 15,998 
 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัเป็นรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2558 : รอ้ยละ 20)  
 
 
  



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย  
ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อกจ าหน่ายในระหว่างปี 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   
ก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 86,011 65,399 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัที ่   
   ออกจ าหน่ายในระหว่างปี (พนัหุน้) 21,178 10,000 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 4.06 6.54 
 
บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

19 เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เป็นเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1875 บาท ส าหรบัหุ้นสามญัจ านวน 10 ลา้นหุ้น  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1.88 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายไปแลว้ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 
 

20 เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 
ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จัดตัง้กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า            
(Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมเีงนิทุนประเดมิจากบรษิทัจ านวน 50 ลา้นบาท 
 
กองทุนไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ทัง้นี้ ผู้ลงทุนที่จะได้รบัความคุ้มครองต้องเป็นลูกค้ าของสมาชิกกองทุน             
โดยเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย นิติบุคคลที่จ ัดตัง้ในประเทศไทย ซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบญัญัติ           
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มบีรษิัทหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิของตลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเขา้เป็นสมาชกิกองทุนจ านวน 41 ราย (พ.ศ. 2558 : 39 ราย)  
 
ทรพัย์สนิของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของบริษัท เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบที่เรียกเก็บจาก  
สมาชกิกองทุน ดอกผลหรอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากเงนิและทรพัยส์นิของกองทุน ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายเพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน ทัง้นี้ ในช่วงเริม่จดัตัง้กองทุนจะมทีรพัยส์นิจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงนิทุนประเดมิ
จากบริษัทจ านวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที่เหลือจนกว่าจะครบ          
100 ลา้นบาท โดยบรษิทัอาจเรยีกเกบ็เพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็จ าเป็นและสมควร 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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20 เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
 
งบแสดงฐานะการเงนิของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 
2558 รวมเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิของบรษิทั แยกแสดงไดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   
สินทรพัย ์   
   
สินทรพัยห์มุนเวียน   
เงนิฝากและเงนิลงทุนชัว่คราว 81,860 71,947 
เงนิสมทบรอเรยีกเกบ็จากสมาชกิ 460 562 
ดอกเบีย้คา้งรบั 555 747 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 82,875 73,256 

   
หน้ีสินและเงินกองทุน   
หน้ีสินหมุนเวียน   
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 257 333 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 257 333 
   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
เงนิสมทบจากสมาชกิ 27,600 19,000 
ผลประโยชน์สว่นของสมาชกิ 978 647 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 28,578 19,647 

   
รวมหน้ีสิน 28,835 19,980 
   
เงินกองทุน   
ทุนประเดมิ 50,000 50,000 
ผลประโยชน์สว่นของบรษิทั 4,040 3,276 
รวมเงินกองทุน 54,040 53,276 

   

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 82,875 73,256 
  



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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20 เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
 
งบรายได้และค่าใช้จ่ายของเงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 แยกแสดงไดด้งันี้ 
 

 
 ส่วนของตลาด  

  สญัญาซ้ือขาย  
 ส่วนของสมาชิก ล่วงหน้า รวม 

 
พนับาท พนับาท พนับาท 

 
   

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559    

 
   

รายได ้    
รายไดด้อกเบีย้ 1,042 454 1,496 
รวมรายได ้ 1,042 454 1,496 

 
   

ค่าใช้จ่าย    
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 88 39 127 
รวมค่าใช้จ่าย 88 39 127 

 
   

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 954 415 1,369 
ภาษเีงนิได ้ (190) (84) (274) 

 
   

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายส าหรบัปี 764 331 1,095 
รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อื่น - - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 764 331 1,095 
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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20 เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ)  
 
งบรายได้และค่าใช้จ่ายของเงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 แยกแสดงไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 
 ส่วนของตลาด  

  สญัญาซ้ือขาย  
 ส่วนของสมาชิก ล่วงหน้า รวม 

 
พนับาท พนับาท พนับาท 

 
   

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558    

 
   

รายได ้    
รายไดด้อกเบีย้ 430 1,466 1,896 
รวมรายได ้ 430 1,466 1,896 

 
   

ค่าใช้จ่าย    
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 29 108 137 
รวมค่าใช้จ่าย 29 108 137 

 
   

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 401 1,358 1,759 
ภาษเีงนิได ้ (80) (272) (352) 

 
   

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายส าหรบัปี 321 1,086 1,407 
รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อื่น - - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 321 1,086 1,407 
 

21 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
วนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2557 บรษิัทถูกฟ้องเป็นจ าเลยร่วมกบับุคคลและนิตบิุคคลอื่นในคดลีะเมดิทีเ่กีย่วเนื่องจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของผู้แนะน าการลงทุนของบริษัทสมาชิกจนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รบัความเสยีหาย โดยถูกเรยีกร้องให้
ร่วมกนัชดเชยค่าเสยีหายเป็นจ านวนเงนิรวม 0.96 ลา้นบาท โดย ณ วนัที ่5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาลฎกีาตดัสนิยกฟ้องคดนีี้ 
 
ดงันัน้บรษิทัจงึไม่ไดบ้นัทกึค่าเสยีหายดงักล่าว ในงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
  



 รายงานประจ าปี 2559 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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22 มูลค่ายุติธรรม 
 
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 
เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรือหนี้สนิอย่างเดยีวกนั (ขอ้มูล

ระดบัที ่1) 
 ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคา ตลาด) 

หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดบัที ่2) 
 ขอ้มูลส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ 

สงัเกตได)้ (ขอ้มลูระดบัที ่3) 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสนิทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 
 
 พ.ศ. 2559 

 

ข้อมูลระดบัท่ี 1 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัท่ี 2 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัท่ี 3 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

     
ตราสารหนี้ทีถ่อืจนครบก าหนด - 8,554 - 8,554 

รวม - 8,554 - 8,554 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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22 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที่มีระยะเวลา  
ครบก าหนดสัน้ และมกีารเปลีย่นแปลงราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้มูลค่าตามบญัชเีป็นมูลค่าทีเ่ทยีบเคยีง
มลูค่ายุตธิรรม เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าวประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้ ดอกเบีย้คา้งรบั 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ เงนิฝากและผลประโยชน์อื่นในเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
และเจา้หนี้ 
 
ผูบ้รหิารของบรษิทัเชื่อว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญักบัมลูคา่
ตามบญัช ี
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก าหนดได้แก่เงินฝากประจ า โดยวดัมูลค่ายุติธรรมของเงนิฝากประจ าซึ่งมูลค่า
ยุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 โดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง  



 รายงานประจ าปี 2559 
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7. รายช่ือและท่ีอยู่บริษทัสมาชิกตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (ขอ้มลู ณ วนัที ่3 เมษายน 2560) 

 
สมาชิกทัว่ไป 

AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน)  
63 อาคารแอทธนิี ทาวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 โทรศพัท ์0-2659-3456   โทรสาร 0-2659-3457 
http://www.aecs.com  

 
AFC บรษิทั ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จ ากดั  

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

 
AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีชัน้ 17 และ 20 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2684-8888    โทรสาร 0-2160-5400 
http://www.aira.co.th 

 
APPLE บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน)  

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

 
ASPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

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

 
AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั  

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

 
BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  

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

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

 
CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

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

 
CIMBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

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

 
CLSAT บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

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

 
CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  

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

 
CS บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

 
DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
999/9 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์
ชัน้ 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2658-9500   โทรสาร 0-2658-9110 
http://www.fnsyrus.com 

 
GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั  

87/2 อาคาร ซ ีอาร ์ซ ีออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ 8, 12     
ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2672-5999   โทรสาร 0-2672-5888 
http://www.globlex.co.th 

 
GTWM บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

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

 
HGF บรษิทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั  

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

 
IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

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

 
JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั  

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

 
KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

173 อาคารเอเซยี เซน็เตอร ์ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์02- 658-8888   โทรสาร 02-658-8000 
http://www.kgieworld.co.th 

 
KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)  
898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3  
ถนน เพลนิจติ แขวงลุมพนิี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2659-7000   โทรสาร 0-2658-5699 
http://www.krungsrisecurities.com 

 
KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

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

 
KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

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

 
LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

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

 
MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)  
999/9 อาคารดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ 
ชัน้ 20-21, 25 ถนนพระรามที ่1 แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2658-6300   โทรสาร 0-2658-6301 
http://www.maybank-ke.co.th 

 
MPSEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ชัน้ 2 ชาญอสิสระทาวเวอร ์1 942/81 ถนนพระราม 4 
แขวงสุรยิะวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2660-6677   โทรสาร 0-2660-6678 
http://www.merchant.co.th 

 
MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จ ากดั 

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

 
 
 

 
 
 

http://www.jpmorgan.com/
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PHATR บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  
252/6 อาคารส านกังานเมอืงไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11 
ถนนรชัดาภเิษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์0-2305-9000 โทรสาร 02-305-9335 
http://www.phatrasecurities.com 

 
PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

 
RHBS บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)  
เลขที ่98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 10 
ถนนสาธรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2862-9999   โทรสาร 0-2108-0999 
http://www.osk188.co.th 

 
SBITO บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

1768 อาคารไทยซมัมทิ ทาวเวอร ์ ชัน้ 31 ถนนเพชรบุรี
ตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์0-2018-8666 โทรสาร 0-2022-1491 

 www.sbito.co.th 
 
SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 

19 อาคาร 3 ชัน้ 20-21, 101 อาคาร RCP ชัน้ G ไทย
พาณชิย ์ปารค์ พลาซ่า ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์0-2949-1999   โทรสาร 0-2949-1001 
http://www.scbs.com 

 
TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  

48/8 ทสิโกท้าวเวอร ์ชัน้4 ถนนสาทรเหนือ บางรกั 
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2633-6555   โทรสาร 0-2633-6660 
http://www.tiscosec.com 

 
TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั  

179 อาคารบางกอกซติี้ทาวเวอร ์ชัน้ 25-26,29  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120  
โทรศพัท ์0-2801-9100   โทรสาร 0-2801-9399 
http://www.trinitythai.com 

TNS บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  
444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร ์ชัน้ 14 ,18 และ ชัน้ 19 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2217-8900   โทรสาร 0-2217-8643 
http://www.TNSitrade.com 

 

UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั  
93/1 อาคารดทีแฮลม์ ทาวเวอร ์เอ ชัน้ 2 ถนนวทิยุ  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2651-5700   โทรสาร 0-2651-5730 
http://www.ubs.com 

 
UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

 
YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 

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

 
YUANTA บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 500 อาคารอมัรนิทรท์าวเวอร ์ชัน้ 7-8 ถนนเพลนิจติ 

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2680-2222   โทรสาร 0-2680-2233 

 www.yuantathai.com 
 
สมาชิกประเภทตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า
สินค้าเกษตร 
 
DSF บรษิทั ดเีอส ฟิวเจอรส์ จ ากดั 
 56/16 อาคารบสิโกท้าวเวอร ์ชัน้ 13B ถนนทรพัย ์ 

แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2637-0707   โทรสาร 0-2637-1072 

 www.dsfutures.co.th 
 
HOT บรษิทั หงตา้ ฟิวเจอรส์ จ ากดั 
 1/12 ชัน้ 6 หอ้ง 6A1 อาคารบางนาธานี ซ.บางนา-ตราด 

34 ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260  
โทรศพัท ์02-399-2484-869    โทรสาร 02-399-2489 

 www.hongta.co.th 
 

http://www.hongta.co.th/


บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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