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1. ข้อมลูองคก์ร 
    

บริษัท ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) หรือ TFEX1  เป็นบริษัทย่อยของตลาด

หล กัท ร พั ย ์แ ห ่ง ป ร ะ เท ศ ไท ย  จ ดั ตั ง้ ขึ ้น เ มื ่อ ว นั ที ่ 17 

พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นศนูยก์ลางการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าภายใต้พระราชบญัญัติสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 

2546 โดยได้รับอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวนัที่ 11 

กุมภาพนัธ์ 2548 ซึ่งปัจจุบนั TFEX สามารถจดัให้มีการ        

ซือ้ขายฟิวเจอรส์ (Futures) และออปชัน่ (Options) ทีอ่า้งองิกบั

สนิทรพัยป์ระเภทต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 ตราสารทุน เช่น ดชันีราคาหลกัทรพัย ์และหลกัทรพัย ์

 ตราสารหน้ี เช่น พนัธบตัรรฐับาล และอตัราดอกเบีย้ 

 สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคํา โลหะเงิน น้ํามันดิบ 

แพลทินัม ทองแดง สังกะสี เหล็ก อะลูมิเ นียม      

ดีบุก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า พลาสติก                 

ค่าระวาง คารบ์อนเครดติ และดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์

 อตัราแลกเปลี่ยน เช่น อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี 

 สนิคา้เกษตร1

2  เช่น ยางพารา ขา้ว และมนัสาํปะหลงั  

 

บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ได้

เริ่มเปิดดําเนินการในวนัที่ 28 เมษายน 2549 โดยได้จดัให้มี

การซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทัง้ประเภทฟิวเจอรส์ และ

ออปชัน่ รวมทัง้บรกิารต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินการ

ของผูใ้ชบ้รกิารและผูป้ระกอบการ ตามลาํดบัดงัน้ี 

 ฟิวเจอรส์ของดชันี SET50 (2549) 

 ออปชัน่ของดชันี SET50 (2550)  

 ฟิวเจอรส์ของหุน้รายตวั (ครัง้แรก ปี 2551 ครัง้ที่ 2 ปี 

2552 ครัง้ที ่3 ปี 2554 ครัง้ที ่4 และ ครัง้ที ่5 ปี 2556 

ครัง้ที ่6 ปี 2558 และครัง้ที ่7 ปี 2560) 

                                                      
1 บรษิทัมชีื่อเดมิวา่ บมจ. ตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) และได้

เปลีย่นชื่อเป็น บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) 

ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้มา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

ถอ้ยคาํตามพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 
2 เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่

สนิคา้เกษตรเป็นสนิคา้อา้งองิตาม พ.ร.บ. สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ  

 ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองคํา (สญัญาขนาด 50 บาท

ทองคาํ ปี 2552 และขนาด 10 บาททองคาํ ปี 2553)  

 ฟิวเจอรส์ของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี ฟิวเจอร์สของ

อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 3M BIBOR Futures และ 6M 

THBFIX Futures (2553)  

 ฟิวเจอรส์ของโลหะเงนิ (2554) (ยกเลกิการซือ้ขาย ใน

ปี 2557) 

 ฟิวเจอรส์ของน้ํามนัดบิ (2554) (ยกเลกิการซือ้ขาย ใน

ปี 2559) 

 ฟิวเจอร์สของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา (2555) 

 ฟิวเจอรส์ของดชันีหลกัทรพัยห์มวดธุรกจิ (2555) 

 ฟิวเจอรส์ของยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (2559) 

 สญัญาซือ้ขายทีอ่า้งองิกบัทองคําซึง่กําหนดใหม้กีารรบั

มอบสง่มอบ (2560) 

 

ในปี 2560 TFEX ได้พัฒนาสินค้าใหม่ รวมทัง้

ปรับปรุงสินค้าและบริการเดิมที่มีอยู่ เพื่อตอบโจทย์ความ

ต้องการของผูล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการบรหิารความเสีย่ง

และเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการ

ดําเนินงานที่สําคญั ได้แก่ การเปิดซื้อขายสนิค้าใหม่ Gold-D 

หรือสญัญาซื้อขายที่อ้างอิงกับทองคําซึ่งกําหนดให้มีการรับ

มอบส่งมอบ (Physical Delivery) โดยซื้อขายเป็นสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐัฯ แต่ชาํระราคาเป็นเงนิบาท พรอ้มทัง้ขยายเวลา

ซือ้ขาย Night Session สาํหรบั Gold-D และ Gold Futures 

จาก 22.30 น. ไปจนถงึประมาณเทีย่งคนื การเพิม่หุน้อา้งองิ

ของ Stock Futures อกีจํานวน 24 หุน้ รวมถงึการส่งเสรมิ

สภาพคล่องของ Stock Futures และ SET50 Index Options 

ผ่านโครงการ Market Maker  

 

ด้านการให้ความรู้และการส่งเสริมการตลาด TFEX 

ร่วมกบับรษิัทสมาชกิและหน่วยงานพนัธมติร มุ่งสร้างความรู้

ความเขา้ใจและจดักจิกรรมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเน้น Online 

Education & Marketing การเรยีนรูผ้า่น Simulation และการ

แข่งขนัการซื้อขาย (Trading Competition) เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม พร้อม

สนับสนุนการพฒันาความรู้และทกัษะของผู้ประกอบวิชาชีพ

ดา้นอนุพนัธ ์ใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างมคีุณภาพ  
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ทุนจดทะเบียนและโครงสรา้งการถือหุ้น 

 บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) มทีุนจดทะเบยีน 500 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 

50,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบยีน 

 

ผูส้อบบญัชี 

 อุณากร พฤฒธิาดา 

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3257 

 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 กรุงเทพมหานคร 

 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์0-2009-9999   

ทะเบยีนเลขที ่0107547000494 
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2. สรปุพฒันาการท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

17 พฤษภาคม 2547 
  

จดัตัง้บรษิทั ตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยต่อมาเปลีย่นชื่อเป็น 

บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เมื่อ 1 มกราคม 2556 

11 กุมภาพนัธ ์2548 

 

ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหป้ระกอบการเป็นศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้า 

28 เมษายน 2549 
  

เปิดดาํเนินการ โดยเริม่ซือ้ขาย SET50 Index Futures เป็นสนิคา้แรก และมจีาํนวน

สมาชกิเริม่ตน้ 19 ราย 

20 กรกฎาคม 2549 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั เป็นทัง้หมด 20 บรษิทั 

28 สงิหาคม 2549 
 

เริม่ใหบ้รกิารซือ้ขายผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ต  

4 กนัยายน 2549 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 2 บรษิทั เป็นทัง้หมด 22 บรษิทั 

18 กนัยายน 2549   แต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคล่องสาํหรบั 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) 

ทาํใหผู้ล้งทุนในสหรฐัอเมรกิาสามารถซือ้ขาย SET50 Index Futures ได ้

2 กุมภาพนัธ ์2552   เปิดซือ้ขาย 50-Baht Gold Futures  

2 มนีาคม 2552 

 

รบัสมาชกิประเภท Gold Related Agent เป็นครัง้แรก จาํนวน 4 บรษิทั พรอ้มแต่งตัง้

ผูด้แูลสภาพคล่องสาํหรบั Gold Futures เป็นครัง้แรก 

11 พฤษภาคม 2552 

 

รบัสมาชกิประเภท Gold Related Agent เพิม่ขึน้อกี 1 บรษิทั ทาํใหม้สีมาชกิรวมทัง้สิน้ 

40 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 35 บรษิทั และประเภท Gold Related Agent 5 บรษิทั) 

22 พฤษภาคม 2552 
  

ไดร้บัอนุมตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทย ใหผู้ด้แูลสภาพคล่องสาํหรบั Gold Futures 

สามารถซือ้ขายอนุพนัธท์ีอ่า้งองิกบัทองคาํและอทีเีอฟทองคาํในต่างประเทศได ้ 

22 มถุินายน 2552 
 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดสอง อกี 11 หุน้ รวมทัง้หมดเป็น 14 หุน้ 
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2. สรปุพฒันาการท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (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 
• เปิดใหม้กีารรบัหลกัประกนัสาํหรบัการซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยเริม่ตน้สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา และยโูร 

10 มนีาคม 2554 
 

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

21 มนีาคม 2554 
 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดสาม  อกี 16 หุน้ รวมทัง้หมดเป็น 30 หุน้ 

20 มถุินายน 2554 
  

• เปิดซือ้ขาย Silver Futures  
• ขยายเวลาซือ้ขายในช่วงกลางคนื (19.30 – 22.30 น.) สาํหรบัสนิคา้ในกลุ่ม 

Precious Metal Futures 

17 ตุลาคม 2554   เปิดซือ้ขาย Brent Crude Oil Futures   

5 มถุินายน 2555 
 

เปิดซือ้ขาย USD Futures  

18 มถุินายน 2555 

  

บริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากดัเฉพาะประเภทสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
ทองคําจํานวน 2 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ทําใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิัท (สมาชกิประเภททัว่ไป 37 บรษิทั และประเภท Gold Related 
Agent 4 บรษิทั)  

25 มถุินายน 2555 

 

บริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากดัเฉพาะประเภทสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
ทองคําจํานวน 2 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ทําใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิัท (สมาชกิประเภททัว่ไป 39 บรษิทั และประเภท Gold Related 
Agent 2 บรษิทั) 

20 สงิหาคม 2555 

  

บริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จํากดัเฉพาะประเภทสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
ทองคําจํานวน 1 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ทําใหม้สีมาชกิ
รวมทัง้สิน้ 41 บรษิัท (สมาชกิประเภททัว่ไป 40 บรษิทั และประเภท Gold Related 
Agent 1 บรษิทั) 

29 ตุลาคม 2555 

 

• เปิดซือ้ขายสนิคา้ Sector Futures ทีอ่้างองิกบัดชันีจํานวน 5 หมวดธุรกจิ ไดแ้ก่ 
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 
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2. สรปุพฒันาการท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
1 มกราคม 2556 

  
จดทะเบยีนเปลีย่นชื่อ เป็น บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) จากเดมิ บรษิทั ตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

14 มกราคม 2556 

 

ปรบัขยายจาํนวนสญัญาทีถ่อืครองสงูสดุ (Position Limit) ของ Stock Futures ให้

สอดคลอ้งกบัขนาดของหุน้อา้งองิแต่ละสญัญา 

13 มนีาคม 2556 

 

บรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่าํกดัเฉพาะประเภทสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิ

ทองคาํจาํนวน 1 บรษิทั ไดข้ยายขอบเขตธุรกจิเป็นบรษิทัสมาชกิทัว่ไป ทาํใหม้สีมาชกิ

รวมทัง้สิน้ 41 บรษิทั โดยเป็นสมาชกิประเภททัว่ไปทัง้หมด 

  18 มนีาคม 2556 

 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดสี ่อกี 20 หุน้ ทาํใหม้ ีStock Futures จาํนวน

ทัง้หมด 50 หุน้อา้งองิ 

2 กรกฎาคม 2556 
 

เริม่ใหบ้รกิาร Co-Location สาํหรบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

15 กรกฏาคม 2556 

 

• เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดหา้ อกี 10 หุน้ ทาํใหม้ ีStock Futures 

เพิม่ขึน้เป็นทัง้หมด 60 หุน้อา้งองิ  

• เพิม่ประเภทคาํสัง่แบบ Combination Order สาํหรบัสญัญา SET50 Index Futures 

และ Gold Futures ใหม้เีลอืกซือ้ขายทุกคู่อายุสญัญา 

2 กนัยายน 2556 

 

ปรบัปรุงจาํนวนขัน้ตํ่าของการซือ้ขายรายใหญ่ (Block Trade) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขนาด

ของสญัญาแต่ละประเภท 

18 ธนัวาคม 2556 
 

รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั รวมเป็นทัง้หมด 42 บรษิทั  

  28 มนีาคม 2557 
 

เริม่ใหบ้รกิารแลกเปลีย่น USD Futures เป็นเงนิดอลลารส์หรฐัทีธ่นาคารกรุงไทย  

6 พฤษภาคม 2557 

  

• เริม่ใชง้านระบบซือ้ขายและชาํระราคาใหม่สาํหรบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

• ปรบัขนาดสญัญา SET50 Index Futures เป็น 200 บาท ต่อ 1 จุดดชันี  

• ขยายเวลาซือ้ขายช่วงบ่าย โดยเริม่ Pre-Open ของ Afternoon Session ตัง้แต่ 

13.45 – 14.15 น. 

21 สงิหาคม 2557  เริม่ใหบ้รกิารแลกรบัทองคาํจรงิทีผู่ค้า้ทอง 7 ราย สาํหรบัผูท้ีซ่ือ้ขาย 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 

 

ไดร้บัรางวลัตลาดอนุพนัธท์ีม่นีวตักรรมดา้นเทคโนโลยขีองระบบการซือ้ขายและชาํระ

ราคายอดเยีย่ม (Best Technology Innovation by an Exchange) ปี 2558 จาก 

Futures and Options World (FOW)  
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2. สรปุพฒันาการท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
5 ตุลาคม 2558 

 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดหก อกี 10 หุน้ ทาํใหม้ ีStock Futures เพิม่ขึน้

เป็นทัง้หมด 70 หุน้อา้งองิ  

15 ตุลาคม 2558 

 

ปรบัปรุงสญัญา Oil Futures เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงวนัสดุทา้ยของการซือ้ขาย 

(Last Trading Day) ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ ICE Brent Futures  

19 ตุลาคม 2558 

 

ปรบัขยายจาํนวนสญัญาทีถ่อืครองสงูสดุ (Position Limit) ของ USD Futures สาํหรบั   

ผูล้งทุนและผูด้แูละสภาพคล่อง รวมทัง้ปรบัคุณสมบตัสิาํหรบัผูด้แูลสภาพคล่องใน USD 

Futures เพื่อรองรบัการผ่อนคลายหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1 ธนัวาคม 2558 

 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหเ้พิม่สนิคา้เกษตรเป็นสนิคา้อา้งองิตาม พ.ร.บ. สญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า 

19 กุมภาพนัธ ์2559 

 

• เปิดซือ้ขาย RSS3 Futures  

• รบับรษิทัสมาชกิทัว่ไปเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั และสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่าํกดัเฉพาะ

สนิคา้เกษตรล่วงหน้า จาํนวน 1 บรษิทั ทาํใหม้สีมาชกิรวมทัง้สิน้ 43 บรษิทั (สมาชกิ

ประเภททัว่ไป 42 บรษิทั และประเภท Limited License 1 บรษิทั)  

16 พฤษภาคม 2559 
 

เปิดซือ้ขาย RSS3D Futures 

1 มถุินายน 2559 
 

แต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคล่องสาํหรบั Stock Futures เป็นครัง้แรก 

9 มถุินายน 2559 
 

ลงนามบนัทกึความร่วมมอืกบั Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) 

4 กรกฎาคม 2559 

 

ปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์รื่องจาํนวนขัน้ตํ่าของการซือ้ขายแบบ Block Trade ของ Stock 

Futures 

1 พฤศจกิายน 2559 

 

ดาํเนินการควบรวมตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เขา้กบั TFEX 

เสรจ็สมบรูณ์ 

7 พฤศจกิายน 2559 

 

รบับรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่าํกดัเฉพาะสนิคา้เกษตรล่วงหน้า จาํนวน 1 บรษิทั 

ทาํใหม้สีมาชกิรวมทัง้สิน้ 44 บรษิทั (สมาชกิประเภททัว่ไป 42 บรษิทั และประเภท 

Limited License 2 บรษิทั) 

16 มกราคม 2560 

 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดเจด็ อกี 24 หุน้ ทาํใหม้ ีStock Futures เพิม่ขึน้

เป็นทัง้หมด 93 หุน้อา้งองิ 

23 มกราคม 2560 
 

แต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคล่องสาํหรบั RSS3D Futures เป็นครัง้แรก 

22 กุมภาพนัธ ์2560  พฒันาเกณฑร์องรบัผูล้งทุนทีเ่ป็น Hedger 

4 กนัยายน 2560 

 

• เปิดซือ้ขาย Gold-D หรอืสญัญาซือ้ขายทีอ่า้งองิกบัทองคาํซึง่กาํหนดใหม้กีารรบัมอบ
สง่มอบ (Physical Delivery)  

• ขยายเวลาซือ้ขายในช่วงกลางคนื (19.00 – 23.55 น.) สาํหรบั Gold-D และ Gold 
Futures 

• แต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคล่องสาํหรบั Gold-D เป็นครัง้แรก 
• ขึน้ทะเบยีน Delivery Agent (DA) และ Delivery Equalizer (DE) สาํหรบั Gold-D 

เป็นครัง้แรก 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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3.  สถิติท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และภาพรวมการ

ซ้ือขายปี 2560 
 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ปริมาณการซ้ือขาย 

รวม (สญัญา) 
10,027,116 10,457,928 16,664,126 36,021,150 48,538,899 69,576,164 78,990,574 

SET50 Index Futures 4,316,437 4,034,460 5,688,404 14,403,574 26,764,395 32,192,984 26,321,073 

SET50 Index Options 107,993 54,057 65,409 108,855 307,131 428,810 1,081,681 

Single Stock Futures 1,578,092 2,168,037 8,415,967 19,624,561 19,708,113 33,826,624 47,480,762 

Interest Rate Futures 429 27 - - - - - 

Gold Futures 3,989,278 3,642,605 2,207,268 1,541,695 1,461,536 2,903,950 3,691,785 

50 Baht 1,817,483 1,045,370 551,887 238,544 132,604 182,177 191,116 

10 Baht 2,171,795 2,597,235 1,655,381 1,303,151 1,328,932 2,721,773 3,500,669 

Gold-D       57,770 

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 
 

396,138 239,345 309,926 271,754 204,470 346,890 

Rubber Futures 
     

250 10,613 

ปริมาณการซ้ือขาย 

เฉล่ียต่อวนั (สญัญา) 
41,145 43,823 68,017 147,025 199,749 285,189 324,217 

SET50 Index Futures 40,702 43,603 67,750 146,581 198,485 131,938 107,873 

SET50 Index Options 443 221 267 444 1,264 1,757 4,433 

Single Stock Futures 6,468 8,849 34,351 80,100 81,103 138,634 194,593 

Interest Rate Futures 2 - - - - - - 

Gold Futures 16,350 14,868 9,009 6,293 6,015 11,901 15,130 

50 Baht 7,449 4,267 2,253 974 546 747 783 

10 Baht 8,901 10,601 6,757 5319 5,469 11,155 14,347 

Gold-D       722 

Silver Futures 236 60 5 - - - - 

Oil Futures 64 603 190 133 107 119 - 

USD Futures 
 

2,751 977 1,265 1,118 838 1,422 

Rubber Futures 
     

1 44 
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2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

สถานะคงค้าง (สญัญา) 56,452 238,981 340,778 918,187 941,492 1,919,913 2,813,036 

SET50 Index Futures 22,421 36,920 37,496 177,704 288,560 283,692 318,464 

SET50 Index Options 955 1,569 1,640 3,543 5,624 13,582 35,939 

Stock Futures 9,514 154,366 282,282 704,176 615,012 1,589,464 2,393,257 

Interest Rate Futures 2 - - - - - - 

Gold Futures 23,322 33,129 13,479 5,029 1,574 24,958 50,637 

50 Baht 8,627 11,803 4,949 14,790 16,754 2,968 2,684 

10 Baht 14,695 21,326 8,530 19,819 18,328 21,990 47,953 

Gold-D       1,068 

Silver Futures 229 183 6 - - - - 

Oil Futures 9 744 253 449 384 - - 

USD Futures 
 

12,065 5,622 12,496 13,584 8,180 13,150 

Rubber Futures 
     

37 521 

สดัส่วนผูล้งทุน (%) 
      

 

ผูล้งทุนสถาบนั 34% 39% 36% 36% 35% 37% 38% 

ผูล้งทุนในประเทศ 60% 53% 56% 55% 54% 53% 51% 

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

จาํนวนบญัชีซ้ือขาย (บญัชี) 63,100 74,964 87,693 100,650 113,575 129,284 146,559 

ผูล้งทุนสถาบนั 1,487 1,712 1,811 1,975 1,763 3,283 3,604 

ผูล้งทุนในประเทศ 58,230 72,133 84,633 97,330 109,295 124,148 140,982 

ผูล้งทุนต่างประเทศ 1,005 1,119 1,249 1,345 2,517 1,853 1,973 

จาํนวนสมาชิก 41 41 42 42 42 44 40 
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สรปุการซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า ปี 2560 
 

 ในปี 2560 ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า มปีรมิาณการซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 78,990,574 สญัญา หรอืเฉลีย่วนัละ 324,217 

สญัญา เพิม่ขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2559 ที่มปีรมิาณการซื้อขายเฉลี่ยวนัละ 285,189 สญัญา ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 2560 พบว่า ปรมิาณ

สถานะคงคา้ง (Open Interest) ซึ่งแสดงถงึขนาดของตลาด มจีํานวนทัง้สิน้ 2,813,036 สญัญา เพิม่สงูขึน้จากปี 2559 จํานวน 

893,123 สญัญาหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 47 ซึ่งการเติบโตของธุรกรรมใน TFEX นัน้ แรงผลกัดนัสําคญัมาจากการการสนับสนุน        

จากบรษิทัสมาชกิในการดาํเนินกจิกรรมทางการตลาด การใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งทุน และการเขา้มาช่วยสง่เสรมิสภาพคล่องในตลาดโดย

ทาํหน้าที ่Market Maker อย่างต่อเน่ือง รวมถงึผูล้งทุนมคีวามเขา้ใจในสนิคา้และการใชป้ระโยชน์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

เงินลงทุนมากขึ้น นอกจากนัน้ ยงัเป็นผลมาจากความผนัผวนของตลาดที่เกิดจากทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในประเทศ เช่น 

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและนโยบายผูนํ้าของสหรฐัอเมรกิารวมถงึประเทศหลกั ๆ ในโลก ปัญหาคาบสมุทรเกาหล ีการเคลื่อนไหว

ของราคาน้ํามนัและราคาทองคาํ การพจิารณาเรื่องการเลอืกตัง้ในปี 2560 ของไทย เป็นตน้  
 

กราฟแสดงปรมิาณการซือ้ขายและสถานะคงคา้งในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
 

สาํหรบัสดัส่วนการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในปี 2560 พบว่า สญัญา Stock Futures มปีรมิาณ

การซือ้ขายสงูสดุเป็นจาํนวน 47,480,762 สญัญาหรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60.11 ของการซือ้ขายทัง้ตลาด และสญัญา SET50 

Index Futures มปีรมิาณการซือ้ขายเป็นอนัดบั 2 โดยซือ้ขายทัง้หมดเท่ากบั 26,321,073 สญัญา หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 33.32 

ของการซือ้ขายทัง้หมด สว่น Gold Futures มกีารซือ้ขายทัง้สิน้ 3,691,785 สญัญา หรอืคดิเป็นสดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 4.67 ของ

การซือ้ขายทัง้ตลาด สาํหรบั SET50 Index Options, USD Futures, Gold-D และ Rubber Futures มกีารซือ้ขายรวมกนัทัง้สิน้ 

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.90 ของการซือ้ขายทัง้หมด 
 

กราฟแสดงสดัสว่นปรมิาณการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ปี 2560 
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ในส่วนของผู้ลงทุนในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พบว่าธุรกรรมการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2560         

เป็นธุรกรรมของผู้ลงทุนทัว่ไปเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสดัส่วนการซื้อขายเท่ากบัร้อยละ 51.22 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า         

ซึง่มสีดัส่วนทีร่อ้ยละ 52.78 ของปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ในขณะทีผู่ล้งทุนต่างประเทศมสีดัส่วนการซือ้ขายรอ้ยละ 10.67 

และผูล้งทุนสถาบนัในประเทศมสีดัส่วนการซือ้ขายรอ้ยละ 38.12 ของปรมิาณการซือ้ขายของทัง้ตลาดซึง่เป็นระดบัทีใ่กลเ้คยีง

กบัปี 2559 
 

กราฟแสดงสดัสว่นผูล้งทุนในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ปี 2560 

 
 

ในด้านการขยายฐานผู้ลงทุนปี 2560 พบว่ามกีารเปิดบญัชีเพื่อซื้อขายอนุพนัธ์เพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ืองจากปีก่อน โดย        

ณ สิน้ปี 2560 มจีํานวนบญัชซีือ้ขายอนุพนัธ์รวมทัง้สิน้ 146,559 บญัช ีซึง่เป็นการเปิดบญัชเีพิม่ในระหว่างปีเท่ากบั 17,275 

บญัช ีหรอืเพิม่ขึน้ 13.36% เมื่อเทยีบกบัจาํนวนบญัช ีณ สิน้ปี 2559 

สาํหรบับรษิทัสมาชกิ 5 อนัดบัแรกทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายรวมสงูสดุพบว่า มสีดัสว่นรวมกนัรอ้ยละ 39.56 ของปรมิาณ

การซือ้ขายทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (KGI), บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร 

จํากดั (มหาชน) (PHATR), บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน), บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) และ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (KS) ตามลาํดบั โดย ณ สิน้ปี 2560 ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า มสีมาชกิทัง้สิน้ 

40 บรษิทั 
 

 สดัสว่นการตลาดของบรษิทัสมาชกิตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามปรมิาณการซือ้ขาย 
 

อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 
2560 

(%) 

2559 

(%) 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

1 KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 12.12% 12.59% -0.47% 

2 PHATR บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 9.59% 10.09% -0.50% 

3 BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 6.55% 4.81% 1.74% 

4 TNS บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 5.92% 6.11% -0.19% 

5 KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 5.38% 5.87% -0.49% 

6 KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 5.20% 3.65% 1.55% 

7 JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 5.12% 3.71% 1.41% 

8 MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4.85% 4.58% 0.27% 

9 PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3.57% 3.49% 0.08% 

10 RHBS บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3.52% 4.40% -0.88% 

11 YUANTA บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ปราเทศไทย) จาํกดั 3.10% 0.73% 2.37% 

12 HGF บรษิทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 3.01% 4.59% -1.58% 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 
2560 

(%) 

2559 

(%) 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

13 SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จาํกดั 2.70% 2.34% 0.36% 

14 KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 2.63% 2.51% 0.12% 

15 AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั 2.56% 1.96% 0.60% 

16 ASPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 2.51% 2.49% 0.02% 

17 FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 2.26% 1.92% 0.34% 

18 CS บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 2.06% 1.99% 0.07% 

19 AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 1.98% 1.90% 0.08% 

20 GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 1.86% 2.26% -0.40% 

21 CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1.53% 0.83% 0.70% 

22 CIMBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 1.41% 3.23% -1.82% 

23 CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 1.32% 1.20% 0.12% 

24 AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 1.19% 1.14% 0.05% 

25 CAF บรษิทั คลาสสกิ ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จาํกดั 1.12% - - 

26 TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จาํกดั 1.01% 1.40% -0.39% 

27 UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0.85% 0.95% -0.10% 

28 MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จาํกดั 0.82% 1.19% -0.37% 

29 CLSAT บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 0.67% 1.22% -0.55% 

30 KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 0.61% 0.62% -0.01% 

31 DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0.46% 0.49% -0.03% 

32 APPLE บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) 0.44% 0.80% -0.36% 

33 YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 0.26% 0.40% -0.14% 

34 UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 0.16% 0.34% -0.18% 

35 TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 0.15% 0.25% -0.10% 

36 GTWM บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จํากดั 0.11% 0.20% -0.09% 

37 LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 0.07% 0.05% 0.02% 

38 SBITO บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 0.06% 0.01% 0.05% 

39 IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 0.01% 0.10% -0.09% 

40 MPSEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) - - - 

 
หมายเหตุ: ในปี 2560 บรษิทั ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จาํกดั (AFC) ไดด้าํเนินการเปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั คลาสสกิ ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จาํกดั (CAF) และ

บรษิทั คลาสสกิ โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั (CGF) ไดล้าออกจากการเป็นสมาชกิ   
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4. สรปุการดาํเนินงานท่ีสาํคญัในปี 2560 
 

 การพฒันาสินค้าและบริการ  

ในปี 2560 ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) ไดด้าํเนินการพฒันาสนิคา้ใหม่ รวมทัง้ปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารเดมิ

ทีม่อียู่ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูล้งทุนมากขึน้ โดยมพีฒันาการทีส่าํคญัดงัน้ี 
 

 การเปิดซ้ือขาย Gold-D  

เมื่อวนัที ่4 กนัยายน 2560 TFEX ไดเ้ปิดใหม้กีารซือ้ขายสนิคา้ทองคาํประเภทใหม่ ในชื่อ Gold-D หรอืสญัญาซือ้ขาย

ที่อ้า งอิงทองคําที่มีความบริสุทธิ  ์ 99.99%  ซึ่ง เ ป็น

มาตรฐานที่ซื้อขายกนัในต่างประเทศ โดยราคาซื้อขาย 

Gold-D กาํหนดเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ซึง่จะทําใหผู้้

ลงทุนติดตามและเปรียบเทียบกับราคาในตลาดโลกได้

สะดวกมากขึน้ แต่ยงัคงต้องวางหลกัประกนัและชําระ

ราคาเป็นเงินบาท และกําหนดให้มีการรบัมอบส่งมอบ

ทองคําเมื่อครบอายุสญัญา (Physical Delivery) Gold-D 

นับเป็นนวตักรรมการลงทุนในทองคํารูปแบบใหม่ภายใต้

ตลาด TFEX และเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกสําหรบัผู้ลงทุนที่

ตอ้งการเพิม่ผลตอบแทนจากลงทุนในทองคาํ  

 

 การเพ่ิมหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures  

TFEX จดัใหม้ ีStock Futures หรอืสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัหุน้รายตวั ตัง้แต่ปี 2551 โดยใน

ปี 2560 TFEX ไดม้กีารเพิม่หุน้อา้งองิอกีจํานวน 24 หุน้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในการใช ้  

Stock Futures บรหิารพอร์ตลงทุนและเพิม่โอกาสทํา

กําไร ซึ่งการเพิม่ 24 หุน้อา้งองิใหม่น้ี ทําให้โดยรวมม ี

Stock Futures ซื้อขายใน TFEX ทัง้สิน้ 93 หุ้นที่

ครอบคลุมหลกัทรพัยส์่วนใหญ่ทีอ่ยู่ในความสนใจของผู้

ลงทุน ทัง้น้ี ในปี 2560 Stock Futures มปีรมิาณการซือ้

ขายเฉลีย่วนัละ 194,593 สญัญา ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.37 เมื่อเทยีบกบัปรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่ในปี 2559 ทีร่ะดบั 138,634 

สญัญาต่อวนั 

 

 การส่งเสริมสภาพคล่องการซ้ือขายของ Stock Futures, SET50 Index Options และ Rubber Futures 

ปี 2560 ทีผ่่านมา TFEX ยงัมุ่งเน้นการสรา้งสภาพคล่องในการซือ้ขาย โดยเฉพาะสนิคา้ที่มศีกัยภาพในการเตบิโต 

ไดแ้ก่ Stock Futures, SET50 Index Options และ Rubber Futures ผ่านโครงการ Market Maker ร่วมกบับรษิทัสมาชกิและ

ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ลงทุนไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากสนิค้าใน TFEX เป็นทางเลือกในการเพิ่ม

ผลตอบแทนหรอืบรหิารความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 2560 TFEX ม ีMarket Maker สาํหรบัการ

ซือ้ขาย Stock Futures จาํนวน 4 ราย SET50 Index Options จาํนวน 5 ราย และ Rubber Futures จาํนวน 2 ราย  
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 การขยาย Night Session สาํหรบั Gold-D และ Gold Futures  

TFEX ได้ขยายเวลาการซื้อขายช่วงกลางคนื (Night Session) ของ

สนิคา้ทีอ่า้งองิกบัทองคํา ไดแ้ก่ Gold-D และ Gold Futures โดยเปลีย่นจากเดมิ 

19.30 – 22.30 น. เป็น 19.00 – 23.55 น. เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถบรหิารความ

เสีย่งหรอืปรบักลยุทธก์ารซือ้ขายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในตลาดสาํคญัของ

โลกทีเ่ปิดซือ้ขายไดส้ะดวกขึน้ ซึง่ไดเ้ริม่ดําเนินการตัง้แต่วนัที ่4 กนัยายน 2560 

พรอ้มกบัการเปิดซือ้ขาย Gold-D  
 

 การดาํเนินงานทางด้านการให้ความรูแ้ละการส่งเสริมการตลาด 

ในปี 2560 TFEX ไดร่้วมกบับรษิทัสมาชกิและหน่วยงานพนัธมติร ดําเนินการดา้นการให้ความรูแ้ละการส่งเสรมิ

การตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจ การประชาสมัพนัธ์ และการจดักจิกรรมทางการตลาด เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ลงทุนทัว่ไป ผู้ประกอบการ  ผูล้งทุนสถาบนั หรอืผู้

ลงทุนต่างประเทศ ดว้ยการจดักจิกรรมเชงิรุก การใชส้ื่อทีห่ลากหลาย รวมถงึเน้น Online Education & Marketing การเรยีนรู้

ผ่าน Simulation และการแข่งขนัการซื้อขาย (Trading Competition) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle และความสนใจของผู้

ลงทุน 

ในสว่นของบุคลากรของบรษิทัสมาชกิ TFEX มุ่งสนับสนุนการพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะทีจ่ําเป็นในการ

ดาํเนินงานของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างมคีุณภาพ ตลอดจนรองรบักบัการ

ขยายตวัและการแขง่ขนัในธุรกจิ  
 

1. การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจแก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้อง 

TFEX ไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายกจิกรรมรวม

กว่า 160 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมหรอืรบัฟังการใหค้วามรูก้ว่า 286,000 คน โดยกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ มดีงัต่อไปน้ี 
 

1.1 สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 

- กิจกรรมหรอืสมัมนาร่วมกบับริษทัสมาชิก ส่ือมวลชน และหน่วยงานพนัธมิตร: TFEX ร่วมกบั

บรษิทัสมาชกิ สือ่มวลชน หน่วยงานพนัธมติร และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง จดัอบรมและสมัมนาเพื่อส่งเสรมิ 

ความรู้ความเขา้ใจในเรื่องสนิค้า กลไกการซื้อขายใน TFEX แนวทางการใช้ประโยชน์จากฟิวเจอร์ส 

และออปชัน่ กลยุทธ์การซือ้ขาย เครื่องมอืการวเิคราะหด์้านเทคนิค รวมถงึแชร์ประสบการณ์ซือ้ขาย

จากกรูผููเ้ชีย่วชาญ อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี 2560 เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ีส่นใจซือ้ขายสนิคา้ใน TFEX 

สามารถใชเ้ป็นทางเลอืกในการเพิม่ผลตอบแทนหรอืบรหิารความเสีย่งไดต้รงตามความต้องการและมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ รวมประมาณ 90 ครัง้ มผีูเ้ขา้รบัฟังประมาณ 12,430 คน 
-  
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- โครงการ TFEX Trading Challenge 2017: TFEX ร่วมกบับรษิทัสมาชกิ จดักจิกรรมพเิศษเพื่อ

พฒันาผู้ลงทุนคุณภาพใน TFEX ผ่านการแข่งขนัซื้อขายอนุพนัธ์ด้วยบญัชจีรงิเพื่อชงิรางวลั พร้อม

พฒันาความรูผู้ล้งทุนในรูปแบบของการจดัสมัมนาเป็นลกัษณะ Classroom แบบถ่ายทอดสด รวมถงึ

สามารถรบัชมยอ้นหลงัได ้จาํนวน 22 หวัขอ้ ซึง่ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างด ีมผีูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ

ทัง้หมด 1,175 คน  
 

   

   
 

- หลกัสูตรอบรมของศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ท่ีเก่ียวข้องกบัอนุพนัธ์:   

เป็นการอบรมหรอืสมัมนาให้ความรู้ด้านอนุพนัธ์สําหรบัผู้ลงทุนที่สนใจซือ้ขายสนิค้าในตลาดสญัญา     

ซือ้ขายล่วงหน้า โดยเน้ือหามตีัง้แต่พืน้ฐานไปจนถงึเจาะลกึรายสนิคา้ ทัง้ในรูปแบบของสมัมนา Online 

และ Offline รวมทัง้สิน้ 12 หลกัสตูร มผีูเ้ขา้ร่วมและรบัชม ประมาณ 11,100 คน  
 

- โครงการ TFEX RSS3D Futures: Trade on Tour รวมถึงการให้ความรู้และจดัสมัมนาเก่ียวกบั

RSS3D Futures: TFEX ร่วมกบับรษิทัสมาชกิเดนิหน้าเขา้พบผูป้ระกอบการยาง รวมถงึส่งเสรมิความรู้

ความเขา้ใจแก่ผูล้งทุน เกีย่วกบัสนิคา้ RSS3D Futures กลไกการซือ้ขายใน TFEX แนวทางการใชบ้รหิาร

ความเสีย่งหรอืเพิม่โอกาสทํากําไร ตลอดจนการวเิคราะหส์ถานการณ์และแนวโน้มราคายางพารา ผ่าน

การจดัอบรมและสมัมนา พรอ้ม Workshop สาธติและแข่งขนัเทรดยางพาราดว้ยโปรแกรมเสมอืนจรงิ 

โดยจัดขึ้นทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้แก่ ระยอง บึงกาฬ สงขลา อุบลราชธานี และ

นครศรธีรรมราช รวม 8 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกว่า 500 คน  
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- โครงการ TFEX Gold-D สญัจร และสมัมนาให้ความรู้เก่ียวกบั Gold-D: TFEX ร่วมกบับรษิัท

สมาชกิผู้คา้ทองและบรษิัทสมาชกิชัน้นํา จดักจิกรรมสมัมนาเพื่อส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

สนิคา้ Gold-D พรอ้มวเิคราะหส์ถานการณ์ราคาทองและเผยกลยุทธก์ารทํากําไร ใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูท้ี่

สนใจซือ้ขายสนิคา้ดงักล่าวในทุกภูมภิาคทัว่ประเทศอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ นครราชสมีา สงขลา ระยอง 

เชยีงใหม ่และกรุงเทพมหานคร รวม 17 ครัง้ มผีูเ้ขา้รบัฟังประมาณ 1,950 คน 
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- งาน TFEX Trader Day: กจิกรรมสมัมนาทีจ่ดัขึน้เพื่อส่งเสรมิใหผู้ล้งทุนและผูท้ีส่นใจซือ้ขายอนุพนัธ ์

ไดม้า Update สถานการณ์ตลาด พรอ้มเรยีนรูแ้นวคดิสาํคญั กลยุทธก์ารซือ้ขาย และเครื่องมอืทีช่่วย

ในการตดัสนิใจซือ้ขายอย่างมอือาชพี นอกจากนัน้ ยงัมกีจิกรรม Workshop ใหเ้รยีนรูโ้ปรแกรมเทรด

อนุพนัธ์ และทดลองซือ้ขายอนุพนัธ์เสมอืนจรงิกบัโบรกเกอร์ชัน้นํา รวมจดักจิกรรมทัง้สิน้ 2 ครัง้ มี

ผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 1,180 คน 

    
 

- โครงการ TFEX Derivatives Star 2017: TFEX ร่วมกบั TSI ไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสง่เสรมิใหเ้ยาวชนรุ่น

ใหม่ กลุ่มนิสตินกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรแีละโททุกคณะ ทุกสาขาวชิา จากมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ 

ได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัสนิค้าอนุพนัธ์ ผ่านการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัสนิค้าและเทคนิคการซื้อขาย การ 

Workshop ทดลองซือ้ขาย Futures 

& Options เสมอืนจรงิ การศกึษาดู

งานที่บรษิัทหลกัทรพัย์พร้อมรบัฟัง

ขอ้คดิประสบการณ์จากผูบ้รหิารและ

ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงตลาด TFEX 

อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการแข่งขัน

การนําเสนอความรู้เกี่ยวกับสินค้า

และการซื้อขายใน TFEX ทัง้น้ี มี

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมประมาณ 260 คน 
 

- กิจกรรม TFEX Algorithmic Trading Workshop and Competition 2017: TFEX ร่วมกบั

ภาควชิาการธนาคารและการเงนิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ 

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม 

จํากัด จัดโครงการแข่งขันส่ง

คํ า สั ง่ ซื้ อ ข า ย อ นุ พัน ธ์ ด้ ว ย 

Algorithmic Trading ขึน้ โดย

กิจ กร รมประกอบด้ ว ยกา ร

สัมมนา ให้ค ว ามรู้ เ กี่ ย วกับ 

Algorithmic Trading รวมถึง

การแข่งขัน เขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอรแ์ละสรา้งกลยุทธส์ง่

คํ า สั ง่ ซื้ อ ข าย อ นุ พัน ธ์ แ บ บ             

อตัโินมตั ิทัง้น้ี มผีูส้มคัรเขา้ร่วม 

50 ทมี หรอืกว่า 150 คน  
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- การส่งเสริมการตลาดในงาน Investment Expo: TFEX ร่วมกบักลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET Group) และบริษัทสมาชิก จดักจิกรรมให้ความรู้และร่วมออกบูธนิทรรศการ ทัง้ใน

กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัตลอดทัง้ปี ภายใต้กจิกรรมในลกัษณะทีเ่ป็น Investment Expo อาท ิงาน 

SET in the City งาน Money Expo และงาน Invest Now รวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมงานรวม

ประมาณ 258,000 คน  
 

 

   
 

1.2 สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนต่างประเทศ 

- ออกบูธนิทรรศการ ร่วมเป็นวทิยากร รวมถงึเขา้พบผู้ลงทุนและโบรกเกอรต่์างประเทศ ในงานด้าน

อนุพนัธ์ระดบัสากล เช่น งานประชุมของสมาคม 

Futures and Options World (FOW) ทีฮ่่องกง 

งานประชุมสมัมนาของสมาคม Futures Industry 

Association (FIA) ที่ประเทศสิงคโปร ์

สหรฐัอเมรกิา ไต้หวนั และดูไบ งานประชุม Asia 

Pacific Precious Metal Conference ทีป่ระเทศ

สงิคโปร ์ เป็นต้น เพื่อประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มูล

เกีย่วกบัสนิคา้และตลาด TFEX 

- ร่วมกับบริษัทสมาชิกจัดงาน Trading Asia 

Symposium 2017 ในสหรัฐอเมริกา เพื่อ

ประชาสมัพนัธก์ารซือ้ขายใน TFEX 

- เขา้พบโบรกเกอรแ์ละผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ 

แบบ One-on-One เพื่อใหข้อ้มูลและประชาสมัพนัธ์

ความน่าสนใจของตลาดอนุพนัธ์ไทย สนิค้าและ

บรกิาร รวมทัง้ชกัชวนใหเ้ขา้มาทาํธุรกรรมใน TFEX  
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRkNOElpHaAhUIto8KHUnnDIwQjRx6BAgAEAU&url=https://www.set.or.th/setinthecity/2017/index.html&psig=AOvVaw2bUzXPzFRXVgkgg5BlZkU3&ust=1522400522956197
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1.3 สาํหรบับุคลากรของบริษทัสมาชิก 

- โครงการ The TFEX Specialist: TFEX ร่วมกบั TSI จดัหลกัสตูรอบรมพเิศษสาํหรบัผูแ้นะนําการ

ลงทุน (IC) ที่ต้องการพฒันาศกัยภาพในการ

ทํางานด้านการขายอนุพนัธ ์ โดยมุ่งพฒันาให้

เ ป็นผู้ที่มีความพร้อมรอบด้าน ทัง้ความรู้

เกี่ยวกบัสนิค้า กลยุทธ์การซื้อขาย และทกัษะ

การแนะนําที่ด ีเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้

อย่างมคีุณภาพ และรองรบักบัการขยายตวัของ

ธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีผู้ผ่านการ

อบรมทัง้สิน้ 106 คน จาก 24 บรษิทัสมาชกิ  

- ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ 

Investment Consulant (IC) ด้านอนุพนัธ์: 

TFEX ร่วมกบั TSI ในการใหค้วามรูแ้ละพฒันา

ศกัยภาพ IC ดา้นอนุพนัธอ์ย่างต่อเน่ือง ทัง้ในแง่

สนิคา้และบรกิาร กลยุทธก์ารซือ้ขาย และเทคนิค

การให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ เช่น 

หลกัสูตรเกี่ยวกบัสนิคา้ Stock Futures และ 

Gold-D หลกัสตูรแนะนํากลยุทธก์ารซือ้ขาย Futures และ Options และหลกัสตูรเทคนิคการใชค้ําสัง่ 

Stop Order และ Combo Order เป็นตน้ โดยในปี 2560 จดัทัง้สิน้ 6 ครัง้ ทัง้ในกรุงเทพมหานคร และ

ต่างจงัหวดั รวมมผีูเ้ขา้ร่วมอบรม 600 คน 
 

1.4 การให้ความรูแ้ละประชาสมัพนัธก์ารซ้ือขายผา่นส่ือ 

TFEX สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสนิคา้และการประชาสมัพนัธก์ารซือ้ขายอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี 

ดว้ยรปูแบบและช่องทางทีห่ลากหลายผ่านสื่อต่าง ๆ โดยในปี 2560 TFEX ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการทํา Online Education 

& Marketing เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle และความสนใจของผูล้งทุน ดงัน้ี 

- เน้นประชาสมัพนัธ ์สือ่สารการตลาด และส่งเสรมิความรู ้ผ่านช่องทาง Social Media ของ TFEX เช่น 

Facebook “TFEX Station” และ Youtube เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle ของผูล้งทุน และสามารถ

เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งไดอ้ย่างรวดเรว็ 

- ปรบัปรุงเน้ือหาและการนําเสนอขอ้มลูต่าง ๆ ในเวบ็ไซตข์อง TFEX (www.tfex.co.th)  

- จดัทาํรายการ “TFEX Station เทรด-ทนั-เทรนด”์ ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์เพื่อเศรษฐกจิและการ

ลงทุน Money Channel  
 

   
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOxcHnm5HaAhXJQY8KHeARARIQjRx6BAgAEAU&url=http://omgyoutube.net/channel/UC_P_eClSd6nIYJFN_h7_lxA&psig=AOvVaw0N10eZWG_t9wanhH1zlkka&ust=1522400289771419
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja08ecspHaAhUXSY8KHTjSA9EQjRx6BAgAEAU&url=http://xn--72czji8btl8aq7bybb2c7o.net/video/102508/TFEX-Station-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-26-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84-61&psig=AOvVaw0N10eZWG_t9wanhH1zlkka&ust=1522400289771419
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- จดัทํารายการ “TFEX on Tour” รายการ “Oh!!! IC” และรายการ “ต้องเฉพาะกจิ” โดยเน้นเผยแพร่ผ่านสื่อ 

Online ดว้ยเน้ือหาทีท่าํใหเ้ขา้ใจง่าย น่าตดิตาม และสามารถนําไปปรบัใชใ้นการซือ้ขายไดจ้รงิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จดัทาํ แผ่นพบั หนงัสอื และสือ่สิง่พมิพต่์าง ๆ เพื่อใหค้วามรูผู้ล้งทุนทัว่ไป 

- จัดทําบทความเพื่อเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

หนงัสอืพมิพ ์Post Today และหนงัสอืพมิพท์นัหุน้ เป็นตน้ 

- จดัทําขอ้มูลการซือ้ขายรายวนั รายสปัดาห ์และรายเดอืน เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสอืพมิพ ์เวบ็ไซต ์

และนิตยสารต่าง ๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์Bangkok Post หนงัสอืพมิพ ์Post Today หนงัสอืพมิพก์รุงเทพ

ธุรกจิ หนงัสอืพมิพท์นัหุน้ วารสารการเงนิการธนาคาร นิตยสาร Money & Wealth และนิตยสาร The 

Rubber เป็นตน้ 

 

2. โครงการส่งเสริมการซ้ือขายสินค้าในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในปี 2560 TFEX ไดจ้ดัทาํโปรโมชัน่สง่เสรมิการตลาดสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ทัง้โปรโมชัน่เพื่อส่งเสรมิการซือ้ขาย

เฉพาะสนิคา้ ไดแ้ก่ Gold-D และ RSS3D Futures และโปรโมชัน่เพื่อสง่เสรมิการขยายฐานผูล้งทุนสาํหรบัผูท้ีเ่ปิดบญัชอีนุพนัธ์

ใหม่และยงัไม่เคยมบีญัชซีื้อขายอนุพนัธ์ใน TFEX มาก่อน นอกจากนัน้ TFEX ยงัไดท้ําการตลาดร่วมกบับรษิทัสมาชกิและ       

ผูแ้นะนําการลงทุนดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Investment Consultant: IC) โดยใหร้างวลัแก่บุคลากร IC และบรษิทัสมาชกิที่

ปฏบิตัไิดต้ามเงื่อนไขทีก่าํหนด เพื่อเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินงานและกจิกรรมการตลาดของบรษิทัสมาชกิ 
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5. คณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 

67 และ 68 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมาตรา 60 พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ อย่างน้อย 2 ใน 5 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดเป็นบุคคลซึง่สามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชกิ ผูล้งทุน หรอืบุคคลซึง่เกีย่วขอ้งกบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ในอตัราส่วน

ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด คอื อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ลงทุนหรอืสามารถดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผู้

ลงทุน และอย่างน้อย 2 คนตอ้งเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายหรอืจะซือ้ขายในศูนยซ์ือ้

ขายสญัญา หรอืเกีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสนิคา้ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว โดยคณะกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าฯ จาํนวน 9 ท่าน มรีายชื่อดงัต่อไปน้ี 
 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2561) 

 

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 
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 ข้อมูลประวติัคณะกรรมการ 

 

ดร. ชยัวฒัน์  วิบลูยส์วสัด์ิ 

ประธานกรรมการ 

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาเอก สถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส ์               

(เอม็ไอท)ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัวลิเลยีมส ์ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา  
 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2536 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที ่4 
 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตรฝ่ีายเศรษฐกจิ 

- กรรมการ สถาบนัวจิยัเศรษฐกจิป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สยาม

แมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอาํนวยการ วทิยาลยัการจดัการ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- ประธานคณะกรรมการอาํนวยการ สถาบนัธุรกจิเพื่อ

สงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

- ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- ทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลงั   

- ผูว้่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทาํงานทีธ่นาคาร

แห่งประเทศไทยรวม 25 ปี) 

- รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลงั และรกัษาราชการ

แทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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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 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที ่4 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 
- กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

- กรรมการ สถาบนัรบัรองมาตรฐาน ไอเอสโอ 

- กรรมการ สหพนัธต์ลาดหลกัทรพัยน์านาชาต ิ(WFE) 

- กรรมการ สภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิประจาํคณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์

- กรรมการ ศนูยเ์พิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกจิ 

(Center for Building Competitiveness Enterprises: 

CBCE) 

- กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั (ต่อ) 
- กรรมการทีป่รกึษา สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ       

ศศนิทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ประธานกรรมการ  

: บรษิทั ฟินเน็ต อนิโนเวชัน่ เน็ตเวริค์ จาํกดั 

: บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จาํกดั 

: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

: บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั 

: บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

: บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 

: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม เพื่อผูล้งทุนต่าง

ดา้ว จาํกดั 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
- ประธานกรรมการ บรษิทั สยามดอีาร ์จาํกดั 

- รองผูจ้ดัการ สายงานการตลาด ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ สมาคมนกัวเิคราะห ์

- กรรมการบรหิาร คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหน้ีไทย 

 

รางวลัท่ีได้รบั 
- ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิา

การเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัเกษมบนัฑติ 

- รางวลัสตรไีทยดเีด่น จากสภาสตรแีหง่ชาตใินพระบรม

ราชนูิปถมัภ ์ 

- รางวลัสตรผีูนํ้าธุรกจิอนุรกัษ์โลกตวัอย่าง ปี 2559 จาก

สหพนัธส์มาคมสตรนีกัธุรกจิและวชิาชพีแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

- รางวลัโล่เกยีรตยิศศษิยเ์ก่าดเีด่น เน่ืองในวนัสถาปนา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ครอบรอบ 80 ปี       

- รางวลัศษิยเ์ก่าดเีด่นคณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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นายชาญชัย  กงทองลักษณ์  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที ่2 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Corporate Governance 

for Capital Market Intermediaries สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการ บรษิทั ทรนีีตี ้อนิเทลลเิจนส ์พลสั จาํกดั 

- กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 

ทรนีีตี ้วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษิทั ทรนีีตี ้แอ๊ดไวซอรี ่2001 จาํกดั 

- อนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการวนิยับคุลากรในธุรกจิตลาดทุน            

ดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- อุปนายก สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

- ประธานกรรมการ ชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้า 

- กรรมการ และกรรมการอาํนวยการ บรษิทัหลกัทรพัย ์

ทรนีีตี ้จาํกดั 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- รองประธานกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง                  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

- กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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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 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร The Role of The 

Chairman Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of the 

Compensation Committee สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Corporate Governance 

for Capital Market Intermediaries สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที ่1 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง             

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั (ต่อ) 
- ประธานอนุกรรมการวนิยั บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั 

(มหาชน) 

- คณะอนุกรรมการวนิยับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

- นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

- รองประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส     

วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- ประธานอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จาํกดั และ               

บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

- กรรมการ สมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

- กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั  

- กรรมการ บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั  

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสจ ี              

สนิเอเซยี จาํกดั  

- กรรมการ บรษิทัเงนิทุน สนิเอเซยี จาํกดั (มหาชน) 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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ดร.ภากร ปีตธวัชชัย  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- Doctoral of Business Administration in Finance 

and Economics, Boston University ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- Master of Business Administration, Finance 

Major, University of Wisconsin ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (อเิลก็ทรอนิกส)์ สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- Columbia Senior Executive Program, Columbia 

University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- International Institute of Certified Professional 

Accountants, Switzerland  

International Certified Professional Accountant 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น

วทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที ่12 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการบรรษทัตลาด

รองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

- ประธานคณะอนุกรรมการกาํกบัดแูลด้านความ

เส่ียง บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

- ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

- รองประธาน คณะทาํงานกลุ่มตลาดหลกัทรพัยเ์กดิ

ใหม่ สมาพนัธต์ลาดหลกัทรพัยโ์ลก 

- ผูแ้ทนสาํรอง คณะกรรมการพฒันาความเชือ่มโยง

ดา้นตลาดทุนของไทยกบักลุ่มประเทศในภมูภิาค 

  

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั (ต่อ) 
- คณะอนุกรรมการพฒันาตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน 

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพฒันาตลาด

ทุนไทย  

- อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ คณะอนุกรรมการ

กาํกบัตดิตามการดาํเนินงานทาํแผนพฒันาตลาดทุน

ไทย 

- ผูแ้ทนสาํรอง สภาธุรกจิตลาดทนุไทย 

- กรรมการและประธานกรรมการกาํกบัธุรกจิและ

กรรมการ กลยุทธอ์งคก์ร บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

- รองผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร และสาย

งานการเงนิและบรหิารเงนิลงทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย 

- กรรมการกาํกบัดแูลของ กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัร

ไทย (ABFTH)  

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- รองผูจ้ดัการ สายงานการตลาด  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการจดัการลงทุน 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงนิ  

บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 

- อนุกรรมการกาํกบัและตดิตามผลการดาํเนินงานตาม

แผนพฒันาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลงั 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบรหิารการเงนิ บมจ. 

ธนาคารไทยพาณิชย ์

- ประธานชมรม เอซไีอ ประเทศไทย 

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการจดัการลงทุน 

บมจ. ไทยพาณิชยนิ์วยอรค์ไลฟ์ประกนัชวีติ 

- กรรมการ สมาคมตราสารหน้ีไทย 
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ดร.สมจินต์   ศรไพศาล  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาเอก การเงนิ โครงการร่วมระหว่างสถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ

สนบัสนุนโดย CIDA 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Chaminade University of 

Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship 

Program 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที ่3 

- Chartered Financial Analyst (CFA) 

- Certified Financial Planner (CFP™) 

- NYSE General Securities Representative 

Examination (Series 7) 

- Financial Advisor License 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

ทหารไทย จาํกดั 

- กรรมการ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- นายกสมาคม สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม 

วรรณ จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการอาวโุส บรษิทัหลกัทรพัย ์กมิเอง็ จาํกดั 

(มหาชน) 

- ผูอ้าํนวยการอาวโุส บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม 

วรรณ จาํกดั 

- อาจารยป์ระจาํคณะบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติ-     

พฒันบรหิารศาสตร ์

- ผูช้่วยผูจ้ดัการ Foreign Bond Department, Kankaku 

Securities Co., Ltd. Tokyo ในเครอื Dai Ichi Kangyo 

Bank (DKB), Tokyo 

 
 

 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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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 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที ่4 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- อนุกรรมการก่อสรา้งอาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

- อนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร      

บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

- ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร               

บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

- ประธานกติตมิศกัดิ ์บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั 

(มหาชน)  

- ประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย  

- นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์
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ดร.สันติ กีระนันทน์  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาเอก ดุษฎบีณัฑติดา้นการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  สาขาวชิา

วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยม) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Leadership Program, Wharton, University  of 

Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที ่3 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

- รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

- กรรมการ คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานวชิาชพี 

สภาวชิาชพีบญัช ี

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั และ

บรษิทั ทรสิเรทติง้ จาํกดั 

- ผูจ้ดัการ ตลาดตราสารหน้ี และผูช้่วยผูจ้ดัการ        

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ผูช้่วยศาตราจารย ์ภาควชิาการการธนาคารและการเงนิ, 

ผูช้่วยคณบด ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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ดร. รินใจ ชาครพัฒน์  

กรรมการผู้จ ัดการ  

   

 

การศึกษา 

- Doctor of Business Administration, Cleveland 

State University, Cleveland, Ohio ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- Global Leaders Programme 2004, Global 

Institute For Tomorrow 

- Chartered Financial Analyst (CFA) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที ่7 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู          

ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 9 (วพน. รุ่น 9) 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานการตลาด               

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จาํกดั 

- อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการ หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาธุรกจิและ

ผลติภณัฑ ์สายงานการตลาด ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธรุกจิหลกัทรพัย ์    

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ ์         

บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
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 การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการของ บมจ.ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้จดัให้มขีึน้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

โดยไดม้กีารกาํหนดไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี พรอ้มทัง้กาํหนดใหม้กีารประชุมเป็นการพเิศษเพิม่ตามความจาํเป็น  
 

ทัง้น้ี ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มกีารประชุมทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยการเขา้

ร่วมประชุมของคณะกรรมการ สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือ 
จาํนวนครัง้ท่ีประชุม/ 

การประชมุทัง้หมด 

1.   ดร. ชยัวฒัน์   วบิลูยส์วสัดิ ์  ประธานกรรมการ 6/7 

2.  นางเกศรา มญัชุศร ี  รองประธานกรรมการ 6/7 

3. นายชาญชยั กงทองลกัษณ์  กรรมการ 7/7 

4.  นางภทัธรีา ดลิกรุ่งธรีะภพ กรรมการ 4/7 

5.  ดร. ภากร ปีตธวชัชยั  กรรมการ 7/7 

6. ดร. สมจนิต ์ ศรไพศาล   กรรมการ 5/7 

7.  นายสเุทพ   พตีกานนท ์ กรรมการ 7/7 

8. ดร. สนัต ิ กรีะนนัทน์ 
            กรรมการ 3/7 

9.  ดร. รนิใจ ชาครพพิฒัน์  กรรมการผูจ้ดัการ 7/7 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2560 ค่าตอบแทนรวมทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการทีเ่ป็นบุคคลภายนอก รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 2,178,000 บาท 

(สองลา้นหน่ึงแสนเจด็หมื่นแปดพนับาทถ้วน) ทัง้น้ี กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทั ตลาด

สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ไม่ได้รบั

ค่าตอบแทนกรรมการ 

นอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ไม่มกีรรมการของบรษิทัท่านใดมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใด ๆ 

ทีบ่รษิทัทาํขึน้ 

 

 การถือหุ้นของกรรมการในบริษทัในเครอื 

ไม่ม ีเน่ืองจาก บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ ไมม่บีรษิทัในเครอื 
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 ข้อมูลการถือหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการ ณ 31 ธนัวาคม 2560 มดีงัน้ี  

รายช่ือกรรมการ 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ 1 จาํนวนหุ้นเพ่ิม/(ลด) 

ระหว่างปี ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 60 

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 - 
 

หมายเหตุ: 1บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) มทีุนจดทะเบยีน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 50,000,000 หุน้  
 

 คณะอนุกรรมการ (ขอ้มลู ณ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2561) 

1.   คณะอนุกรรมการวินัย 

วาระการดาํรงตําแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โดยคณะอนุกรรมการดงักล่าว มีอํานาจในการพิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือ มีส่วน

เกีย่วขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พจิารณาและสัง่การอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั รวมถงึ

การปฏบิตัอิื่นใดทีจ่าํเป็นต่อกระบวนการพจิารณาความผดิและลงโทษทางวนิยั และกรณีอื่นตามทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิยกเวน้

การพจิารณาความผดิและสัง่ลงโทษดงัต่อไปน้ีใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการ 

1) การสัง่หา้มสมาชกิรายใดรายหน่ึงทําการซือ้หรอืขายเฉพาะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าลกัษณะใดลกัษณะ

หน่ึงหรอืหลายลกัษณะภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

2) การสัง่ห้ามสมาชกิรายใดรายหน่ึงทําการซื้อหรอืขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

3) การสัง่เพกิถอนสมาชกิภาพของสมาชกิ 

4) กรณีอื่นทีค่ณะกรรมการกาํหนด1  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางภทัธรีา    

2. นายชาญชยั 

3. รศ. ธติพินัธุ ์

4. ดร. สมจนิต ์  

5. ดร. รนิใจ 

ดลิกรุ่งธรีะภพ 

กงทองลกัษณ์ 

เชือ้บุญชยั 

ศรไพศาล 

ชาครพพิฒัน์ 

ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 
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2.  คณะกรรมการอทุธรณ์ 

วาระการดาํรงตําแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ: 1 นายวนัชาต ิ สนัตกุิญชร ดาํรงตําแหน่งกรรมการอุทธรณ์ เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2560 
 

โดยคณะกรรมการดงักล่าว มอีาํนาจพจิารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์เพื่อเสนอความเหน็เกีย่วกบัคําอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการเพื่อพจิารณาสัง่การ พจิารณาคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคาํสัง่ลงโทษ พจิารณาและสัง่การอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมตลอดถงึการปฏบิตัอิื่นใดทีจ่าํเป็นต่อกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์ 
 

3.   คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 วาระการดํารงตําแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยอนุกรรมการกองทุนมี

วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี ยกเว้นอนุกรรมการที่เป็นกรรมการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกรรมการ            

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหม้วีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 1 ปี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 1 อนุกรรมการลําดบัที ่1-2 ดาํรงคต์ําแหน่งคราวละ 1 ปี 

  2 อนุกรรมการลําดบัที ่3-6 ดาํรงคต์ําแหน่งคราวละ 2 ปี 
 

โดยคณะอนุกรรมการดงักล่าว มหีน้าทีก่าํหนดนโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิของกองทุน พรอ้มทัง้พจิารณา

และเสนอความเหน็ในการจ่ายชดเชยทรพัยส์นิเพื่อคุม้ครองแก่ผูล้งทุนต่อคณะกรรมการ รวมทัง้พจิารณาสนับสนุนใหเ้กดิความ

มัน่ใจแก่ผูล้งทุนทีซ่ือ้ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และดําเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการ  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายภควตั   

2. นายสรุพล   

3. นายวนัชาติ1 

4. ศ.ดร. อญัญา  

5. นางอศัวนีิ 

โกวทิวฒันพงศ ์

กุลศริ ิ

สนัตกุิญชร 

ขนัธวทิย ์

ไตลงัคะ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางภทัธรีา    

2. ดร.สมชยั 

3. นายพทิเยนท ์

4. นางวชริา   

5. ดร. รนิใจ 

6. น.ส. ปวณีา 

ดลิกรุ่งธรีะภพ1 

ไทยสงวนวรกุล1 

อศัวนิก2 

ณ ระนอง2 

ชาครพพิฒัน์2 

ศรโีพธิท์อง2 

ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
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6. งบการเงิน 
 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) แสดงฐานะการเงนิ

ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน                 

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท 

ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กําหนดโดย 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไป 

ตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  
 

ผู้บริหารมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน         

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที ่

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย         

เรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง          

เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ          

รายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อ   

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ 
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ถอืว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนั        

จะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสงัเกต        

และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด               

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้            

และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า                      

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง 

ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจ             

ละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม            

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช ี                

และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารจากหลักฐาน 

การสอบบญัชีที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ 

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า           

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให ้        

ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้า 

จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัช ี         

ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ      

และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  
 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บรหิารในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

\ 

 

อณุากร พฤฒิธาดา 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3257 

กรุงเทพมหานคร 

21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
    

งบแสดงฐานะการเงิน 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560           

       

    
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

       สินทรพัย ์
     

      สินทรพัยห์มุนเวียน 
     

       เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 
 

35,671 
 

24,954 

ลกูหน้ีและรายไดค้า้งรบั - สทุธ ิ 6, 8 
 

49,272 
 

40,798 

ดอกเบีย้คา้งรบั 
  

170 
 

243 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ 6 
 

680,000 
 

645,000 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 9 
 

11,636 
 

11,931 

       รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 
  

776,749 
 

722,926 

      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

     
       สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 10 

 
- 

 
1 

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 20 
 

91,486 
 

82,875 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 11 
 

335 
 

20 

       รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
  

91,821 
 

82,896 

       รวมสินทรพัย ์
  

868,570 
 

805,822 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี  



รายงานประจาํปี 2560 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560           

       
    

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
     

       หน้ีสินหมุนเวียน 
     

       เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 6 
 

37,051 
 

43,367 

รายไดร้บัล่วงหน้า 6 
 

5,674 
 

13,689 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 
  

9,986 
 

5,766 

สาํรองผลประโยชน์พนกังานทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12  1,452  - 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 
  

2,277 
 

1,217 

       รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
  

56,440 
 

64,039 

       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

     
เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครอง 

     

 
ผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 20 

 
36,824 

 
28,835 

       รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  

36,824 
 

28,835 

รวมหน้ีสิน 
  

93,264 
 

92,874 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560           

       
    

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

ส่วนของเจา้ของ 
     

       ทุนเรอืนหุน้ 
     

 
ทุนจดทะเบยีน 

     

 
     หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ 

     

 
        มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 14 

 
500,000 

 
500,000 

       
 

ทุนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 
     

 
     หุน้สามญั 50,000,000 หุน้  

     

 
        ชาํระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 10 บาท 

  
500,000 

 
100,000 

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 20 
 

54,662 
 

54,040 

กาํไรสะสม 
     

 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฏหมาย  15 

 
19,433 

 
14,300 

 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

  
201,211 

 
144,608 

       รวมส่วนของเจา้ของ 
  

775,306 
 

712,948 

       รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
  

868,570 
 

805,822 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 



รายงานประจาํปี 2560 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560           

       
    

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559 

  
หมายเหต ุ

 
       พนับาท 

 
       พนับาท 

รายได้ 
     

       รายไดค้่าธรรมเนียมการซือ้ขาย 
  

331,671 
 

368,228 

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชกิ 
  

28,793 
 

41,500 

รายไดค้่าบรกิารขอ้มลู 6 
 

32,346 
 

32,382 

รายไดด้อกเบีย้ 6 
 

9,920 
 

5,282 

รายไดอ้ื่น 6 
 

52,377 
 

22,280 

       รวมรายได้ 
  

455,107 
 

469,672 

      ค่าใช้จ่าย 
     

       ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 6, 16 
 

282,023 
 

351,586 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 13 
 

41,861 
 

9,861 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
  

2,178 
 

2,080 

       รวมค่าใช้จ่าย 
  

326,062 
 

363,527 

       รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่าย 
  

129,045 
 

106,145 

       
รายการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการดาํเนินงาน 

     
รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 

     

 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ 20 

 
622 

 
764 

       
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 

  
129,667 

 
106,909 

ภาษเีงนิได ้ 17 
 

(27,009) 
 

(21,229) 

       กาํไรสาํหรบัปี 
  

102,658 
 

85,680 

       กาํไรเบด็เสรจ็อื่น 
  

- 
 

- 

       
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 

  
102,658 

 
85,680 

       กาํไรต่อหุ้น 18 
    

       กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 
  

2.05 
 

4.05 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)            
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

    
 

      
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560                       

    
ทุนท่ีออก 

 
เงินกองทุนคุ้มครอง 

      

    
และเรียกชาํระ 

 
ผูล้งทุนในสญัญา 

 
สาํรองตาม 

 
กาํไรสะสม 

  

    
เตม็มูลค่าแลว้ 

 
ซ้ือขายลว่งหน้า 

 
กฎหมาย 

 
-ยงัไม่ได้จดัสรร 

 
รวม 

  
หมายเหต ุ

 
 พนับาท    พนับาท 

 
 พนับาท 

 
 พนับาท 

 
 พนับาท 

             ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
  

100,000 
 

53,276 
 

10,000 
 

63,992 
 

227,268 

เพิม่ทุน 14 
 

400,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

400,000 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
  

- 
 

764 
 

- 
 

84,916 
 

85,680 

สาํรองตามกฎหมาย 15 
 

- 
 

- 
 

4,300 
 

(4,300) 
 

- 

             ยอดคงเหลือปลายปี วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
  

500,000 
 

54,040 
 

14,300 
 

144,608 
 

712,948 

             ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
  

500,000 
 

54,040 
 

14,300 
 

144,608 
 

712,948 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
  

- 
 

622 
 

- 
 

102,036 
 

102,658 

เงนิปันผล 19 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(40,300) 
 

(40,300) 

สาํรองตามกฎหมาย 15 
 

- 
 

- 
 

5,133 
 

(5,133) 
 

- 

             ยอดคงเหลือปลายปี วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
  

500,000 
 

54,662 
 

19,433 
 

201,211 
 

775,306 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี  



 รายงานประจาํปี 2560 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
  

งบกระแสเงินสด 

  
   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560           

       
 

   

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559 

  
หมายเหต ุ

 
     พนับาท 

 
     พนับาท 

       กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้
  

129,667 
 

106,909 

รายการปรบัปรุง   

  
   

 
ค่าตดัจาํหน่าย 10 

 
1 

 
3 

 
รายไดด้อกเบีย้ 

  
(9,920) 

 
(5,282) 

 สาํรองผลประโยชน์พนกังาน 12  1,932  - 

 
รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 

     

 
   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ 20 

 
(622) 

 
(764) 

       กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละ 
     

 

หน้ีสนิดาํเนินงาน 
  

121,058 
 

100,866 

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง 
     

 
ลกูหน้ีและรายไดค้า้งรบั 

  
(8,474) 

 
(6,668) 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 

  
295 

 
430 

 
เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  
(8,833) 

 
(10,024) 

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
     

 
เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 

  
(6,316) 

 
12,202 

 
รายไดร้บัล่วงหน้า 

  
(8,015) 

 
(11,703) 

 จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 12  (480)  - 

 
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 

  
1,060 

 
1,074 

 
เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 

     

 
    สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  
7,989 

 
8,855 

       
เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 

  
98,284 

 
95,032 

หกั  จ่ายภาษเีงนิได ้
  

(23,104) 
 

(20,872) 

       
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

  
75,180 

 
74,160 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 



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

  
   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560           

       
 

   

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559 

  
หมายเหต ุ

 
     พนับาท 

 
     พนับาท 

       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

     
ดอกเบีย้รบั 

  
9,993 

 
5,221 

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ 6 
 

(85,000) 
 

(490,000) 

เงนิสดรบัจากการชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ 6 
 

50,000 
 

20,000 

รบัผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
  

844 
 

1,169 

       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

  
(24,163) 

 
(463,610) 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

     
เพิม่ทุน 14 

 
- 

 
400,000 

จ่ายเงนิปันผล 19 
 

(40,300) 
 

- 

       
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

  
(40,300) 

 
400,000 

       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 

  
10,717 

 
10,550 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 
  

24,954 
 

14,404 

       
ยอดคงเหลือปลายปี 7 

 
35,671 

 
24,954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นนิติบุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย      

เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยเป็นบริษัทย่อยที่ถูกถือหุ้นทัง้หมดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(“กจิการใหญ่”) 

 

บรษิัทดําเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการให้บรกิารเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและที่ปรกึษาเพื่อการซื้อขายสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ตามพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

 

บริษัทจัดตัง้ขึ้นและมีสถานประกอบการตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียน เลขที่ 93 ชัน้ 16 แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของบรษิทั เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 

 

2. นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัซึง่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ มดีงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  

และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอ        

รายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

งบการเงินได้จดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่อง 

เงนิลงทุนทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนลาํดบัต่อไป 

 

การจดัทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชีที่ร ับรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ         

ทางบญัชีที่สําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจดัทําขึน้ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัช ี      

ของบริษัทไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับ 

ขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัสาํคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

 

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความ     

ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ซึง่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 ไม่มผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมสีาระสาํคญั 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่มกีารปรบัปรุงใหม่ ซึ่งจะมผีลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลา   

บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ 

และเกีย่วขอ้งกบับรษิทั บรษิทัไม่ไดนํ้ามาตรฐานทีป่รบัปรุงใหม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ 
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงนิสด 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ภาษเีงนิได ้
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 7 (ปรบัปรุง 2560) ได้มกีารปรบัปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทัง้ที่เป็นรายการที่เป็นเงินสด        

และรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด 
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560) ไดม้กีารอธบิายให้ชดัเจนในเรื่องวธิกีารบญัชสีาํหรบั    

ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีกรณีมสีนิทรพัย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจํานวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษี     

ของสนิทรพัย ์ในเรื่องดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีสินทรัพย์ที่ว ัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นัน้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน จะถอืว่ามผีลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษเีกดิขึน้ 

- ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสนันิษฐานว่าจะได้รบัประโยชน์จาก

สนิทรพัยใ์นมลูค่าทีส่งูกว่ามลูค่าตามบญัชไีด ้ 

- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจํากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกําไรทางภาษี ที่สามารถใช ้        

ประโยชน์สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีได้เฉพาะในประเภทที่กําหนด การพิจารณาการจะได ้      

ใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสนิทรัพย์ภาษ ี       

เงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่ป็นประเภทเดยีวกนัเท่านัน้ 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนที่ใช้หกัภาษีที่เกิดจากการกลบัรายการ     

ของผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษนีัน้  
 

ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่ม ี         

ผลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อบรษิทั  

  



 รายงานประจาํปี 2560 
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2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

รายการที่รวมในงบการเงินของบรษิัทถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั        

ที่บริษัทดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงนิแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงิน         

ทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิของบรษิทั 

 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตรา        

แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนัน้ถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและ      

รายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลง 

ค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี  

ไดบ้นัทกึไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน  

 

เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นด้วย 

ในทางตรงข้ามการรบัรู้กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบ       

ของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกาํไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภท 

จ่ายคนืเมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า        

และเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ  
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2.5 เงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนเพื่อค้า คอื เงนิลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้      

ไม่เกนิ 3 เดอืนนบัแต่เวลาทีล่งทุน และแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
 

เงนิลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด คอื เงนิลงทุนที่มกีําหนดเวลาและผู้บรหิารตัง้ใจแน่วแน่และมีความสามารถ      

ถือไว้จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแต่        

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกจ็ะแสดงไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
 

เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือ 

เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดง        

เจตจํานงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ใน

สนิทรพัย์หมุนเวยีน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบรหิารมคีวามจําเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิม่เงินทุนดําเนินงาน จงึจะ  

แสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
 

เงินลงทุนทัง้ 3 ประเภทรบัรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ให้ไป      

เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการทาํรายการ 
 

เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน     

วดัตามราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ วนัทําการสุดท้ายของวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายตราสารหน้ีไทย รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน 

เพื่อค้ารบัรู้ในกําไรหรือขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงินลงทุนเผื่อขายรบัรู้ในกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

เงนิลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวดัมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบี้ย 

ทีแ่ทจ้รงิ หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 

บรษิัทจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่าเงนิลงทุนนัน้อาจมคี่าเผื่อการด้อยค่าเกดิขึน้ 

หากราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนื บรษิัทจะบนัทกึรายการขาดทุนจากค่าเผื่อ 

การดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
 

ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่าย 

เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนัน้จะบันทึกรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน กรณีที่จําหน่าย 

เงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุน 

ทีจ่าํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัดว้ยราคาตามบญัชจีากจาํนวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้

  



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

 
47 

2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.6 ลูกหน้ีและรายได้ค้างรบั 
 

ลูกหน้ีได้แก่ ลูกหน้ีบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัททัว่ไป ส่วนรายได้ค้างรับ ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมและ

ค่าบรกิารที่ยงัมิได้ออกใบแจ้งหน้ี ลูกหน้ีการค้าและรายได้ค้างรบัรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และ        

จะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทาน 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด  
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชขีองลูกหน้ีการค้าเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าที่คาดว่า     

จะได้รบัจากลูกหน้ีการค้า  หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะรบัรู้ไว้ในกําไรหรอืขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่าย         

ในการบรหิารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

2.7 อปุกรณ์ 
 

อุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนเดมิหกัค่าเสื่อมราคาสะสมต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั        

การซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์หรือรบัรู้แยกเป็นอีกสนิทรัพย์หน่ึงตามความ

เหมาะสม เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าว      

สามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับ 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้  
 

ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์แต่ละชนิด ตามอายุการให้ประโยชน์ 

ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 

เครื่องตกแต่งและตดิตัง้       5 - 20 ปี 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 5 - 10 ปี 
 

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให ้         

ประโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
 

ในกรณีที่ราคาตามบญัชสีงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื มูลค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดให้เท่ากบัมูลค่าที่คาด       

ว่าจะไดร้บัคนืทนัท ี(ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.9)  
 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทน

สทุธทิีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
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2.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่บรษิัทซื้อมาและมอีายุการใช้งานจํากดั ได้แก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์แสดงในราคาทุน     

หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถูกตัดจําหน่ายและบันทึกใน 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจินับจาก  

วนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน ระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี 
 

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยผู้บริหารจะมีการ      

ทบทวนค่าตัดจําหน่ายเมื่ออายุการใช้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือ 

มกีารตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้
 

2.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

สนิทรพัย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มกีารตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบ      

การด้อยค่าเป็นประจําทุกปี สนิทรพัย์อื่นทีม่กีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการด้อยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอื

สถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชอีาจสูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรู้

เมื่อราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะได้รบัคนื ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่าง     

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที ่      

สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงิน

นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปได้ที่จะ  

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

2.10 เจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

เจา้หน้ีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายแสดงในราคาทุน 
 

2.11 ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จ ัดทําไว ้ 

อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนัน้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ      

สง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจาํนวนทีต่อ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื  
 

บรษิัทจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิ โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่าย 

ชําระภาระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของ    

เงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหน้ีสินที่กําลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสิน       

เน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
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2.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

 

บริษัทได้กําหนดโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทัง้โครงการสมทบเงิน 

และโครงการผลประโยชน์ 

 

สําหรบัโครงการสมทบเงนิ บรษิัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มภีาระผูกพนั        

ทางกฎหมายหรอืภาระผูกพนัจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงนิเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มสีนิทรพัย์เพยีงพอที่จะ    

จ่ายให้พนักงานทัง้หมดสําหรบัการให้บริการจากพนักงานทัง้ในอดตีและปัจจุบนั บริษัทจะจ่ายสมทบให้กบั

กองทุนสํารองเลี้ยงชพี ซึ่งบรหิารโดยผู้จดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของ พระราชบญัญตัิ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไม่มีภาระผูกพนัที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว  

เงินสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ สําหรบัเงินสมทบจ่ายล่วงหน้า        

จะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยจ์นกว่าจะมกีารไดร้บัเงนิคนืหรอืหกัออกเมื่อครบกาํหนดจ่าย 

 

สําหรบัโครงการผลประโยชน์คือโครงการบําเหน็จบํานาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกําหนดจํานวน        

เงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุ จํานวนปี     

ทีใ่หบ้รกิาร และ ค่าตอบแทน 

 

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน  

ณ วนัที่สิน้รอบระยะเวลารายงานหกัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์โครงการ ภาระผูกพนัน้ีคํานวณโดยนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการ

ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของ

พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของพันธบัตร     

ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ โดยบริษัทจะมีการทบทวน 

ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชเ้ป็นประจาํทุกปี 

 

กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง 

ในขอ้สมมตฐิานจะตอ้งรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้  

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกาํไรหรอืขาดทุน 
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2.13 รายได้ 

 

รายไดท้ีร่บัรูไ้ม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

รายไดค่้าธรรมเนียมการซือ้ขายและรายไดค้่าบรกิารขอ้มลูรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ 

 

ค่าธรรมเนียมสมาชกิประกอบด้วย ค่าแรกเขา้เป็นสมาชกิและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าแรกเขา้เป็นสมาชกิ 

รบัรูร้ายไดท้นัทเีมื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ สว่นค่าธรรมเนียมรายปีรบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา 

 

รายได้ดอกเบี้ยรบัรู้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยคํานึงถึงอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวัน 

ครบอายุและคาํนึงถงึจาํนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 

 

รายไดอ้ื่นรบัรูเ้มื่อมสีทิธใินการรบัเงนิ 

 

2.14 ค่าใช้จ่าย 

 

ค่าใชจ้่ายบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีทีค่่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ 

 

2.15 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการของบริษัท (โดยไม่รวมเงนิเดือน 

โบนสั และผลประโยชน์เกีย่วขอ้งทีจ่่ายใหก้บัผูบ้รหิาร) 

 

2.16 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
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2. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 

ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ร ับรู้ในกําไรขาดทุน    

เบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่ร ับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ต้องรบัรู้ในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของตามลาํดบั 
 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่

ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บรษิัทดําเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสยี    

ภาษี ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มสีถานการณ์ที่การนํา

กฎหมายภาษี ไปปฏบิตัิขึน้อยู่กบัการตีความ จะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนทีค่าดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระภาษแีก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีตัง้เต็มจํานวนตามวธิหีน้ีสนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย ์     

และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ  
 

อย่างไรกต็ามบริษัทจะไม่รบัรู้ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีที่เกิดจากการรบัรู้เริ่มแรกของรายการสนิทรพัย์หรือ

รายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที่เกิดรายการ รายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ    

กาํไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชหีรอืทางภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษี

อากร) ที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอื ที่คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน และ    

คาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือ        

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีจะรบัรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ       

ที่จะนําจํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์ บริษัทได้ตัง้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชัว่คราว            

ของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมค้าเว้นแต่บรษิัทสามารถควบคุมจงัหวะเวลา     

ของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่

เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบริษัทม ี      

สทิธติามกฎหมายที่จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั 

และทัง้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที ่    

ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดยีวกนั หรอืหน่วยภาษี

ต่างกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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3. การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กจิกรรมของบรษิทัย่อมมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึง่ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งดา้น

มูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย และด้านกระแสเงินสด อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน     

อตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง บรษิทัมแีผนการจดัการความเสีย่งโดยจะ     

คงเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานส่วนหน่ึง เงินส่วนที่มากกว่าเงินทุนหมุนเวียน จะนําไปให ้

กจิการใหญ่กู้ยมืทัง้จํานวน ทัง้น้ี อตัราดอกเบีย้กูย้มืทีก่ําหนดจะเป็นอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามอตัราดอกเบีย้ของตลาด 

โดยอ้างอิงกับอตัราดอกเบี้ยที่สูงกว่าระหว่างอตัราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลา 1 ปี หรืออัตราดอกเบี้ย 

เงนิฝากประจาํ 1 ปี สาํหรบันิตบิุคคลวงเงนิ 10 ลา้นบาทโดยเฉลีย่ 4 ธนาคาร 

 

3.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

บริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทม ี      

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิสว่นใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท บรษิทัไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่ง

จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 

3.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย 

 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยเกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ 

ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดของบริษัท บรษิัทไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบี้ย เพื่อบริหารความเสีย่ง       

ทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 

 

3.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อของบริษัทมีการกระจุกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากบรษิัทพจิารณาอนุมตั ิ      

การให้สินเชื่อแก่บริษัทภายในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ บริษัทมีเงินให้กู้ยืม 

ระยะสัน้แก่กจิการใหญ่ซึง่เป็นกจิการทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัดแีละมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 

 

3.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

บรษิัทไม่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระสําคญัจากสภาพคล่อง เน่ืองจากบรษิัทมกีารดํารงเงนิสดอย่างเพยีงพอ 

ต่อการดําเนินงาน บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดํารงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้แหล่งเงินทุน  

ภายในบรษิทั 
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4. ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของ

ประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถึงการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์

ขณะนัน้ 

 

5. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการบรหิารทุนนัน้ เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบรษิัท 

เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสยีอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน 

ทีเ่หมาะสม เพื่อลดตน้ทุนของเงนิลงทุน 

 

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามผลการ  

ดาํเนินงานของบรษิทั 

 

6. รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กจิการและบุคคลที่ควบคุมบรษิัทหรอืถูกควบคุมโดยบรษิัทหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกบับรษิัททัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม ไม่ว่าจะโดยทอดเดยีวหรอืหลายทอด กจิการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิัท 

กจิการย่อยและกิจการย่อยลําดบัถัดไป กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสยีในสทิธิออกเสยีงของบริษัท 

ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสําคัญรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจน        

สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ จะคํานึงถึงรายละเอียดของ

ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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6. รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธ์ที่บรษิัทมกีบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมกีารควบคุม หรอืควบคุมร่วมกนัในบรษิัท หรอืเป็น

กจิการทีบ่รษิทัควบคุม หรอืควบคุมร่วมกนั หรอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีม่รีายการบญัชกีบับรษิทัมดีงัน้ี 

 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไทย เป็นกจิการใหญ่ ถอืหุน้ของบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 100  

     และกรรมการทัง้หมดเป็นผูแ้ทนของกจิการใหญ่ 

บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั ไทย เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของ 

     กจิการใหญ่ 

บรษิทั แฟมมลิี ่โนฮาว จาํกดั ไทย เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่อืหุน้ร่วมโดยกจิการใหญ่ 

     ในอตัรารอ้ยละ 50 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  
  

รายไดค้่าบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 

รายไดด้อกเบีย้ 

 

 

อตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่าระหว่างอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลทีม่ ี

   ระยะเวลา 1 ปี หรอือตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 1 ปี สาํหรบั 

   นิตบิุคคลวงเงนิ 10 ลา้นบาทโดยเฉลีย่ 4 ธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย ตน้ทุนบวกกาํไรสว่นเพิม่ 

  



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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6. รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และยอดคงเหลือ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 

6.1 รายได้ค่าบริการ 

 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

รายไดค่้าบรกิารขอ้มลู กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 1,884 1,284 

 

6.2 รายได้ดอกเบี้ย 

 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

รายไดด้อกเบีย้ กจิการใหญ่ 9,501 4,819 

 

6.3 รายได้อ่ืน 

 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

รายไดอ้ื่น กจิการใหญ่ 41,861 13,009 

 

6.4 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

ค่าธรรมเนียมและ    

   บรกิารจ่าย กจิการใหญ่ 250,862 324,528 

 กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 1,200 600 

  252,062 325,128 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

 
56 

6. รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และยอดคงเหลือ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

6.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการใหญ่ 

 

 อตัราดอกเบี้ย   

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 รอ้ยละต่อปี รอ้ยละต่อปี พนับาท พนับาท 
    

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่    

   กจิการใหญ่ 1.38 - 1.55 1.38 - 2.00 680,000 645,000 

 

กิจการใหญ่มีนโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยกิจการใหญ่เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อ       

ประสทิธภิาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทัง้น้ีกิจการใหญ่จะกู้ยมืจากบรษิัทย่อยในรูปของตัว๋สญัญา      

ใช้เงนิซึ่งมกีําหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี ทัง้น้ี อตัราดอกเบี้ยกู้ยมืที่กําหนดจะเป็นอตัราดอกเบี้ยแปรผนัตาม

อัตราดอกเบี้ยของตลาด โดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าระหว่างอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มี

ระยะเวลา 1 ปี หรอือตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 1 ปี สาํหรบันิตบิุคคลวงเงนิ 10 ลา้นบาทโดยเฉลีย่ 4 ธนาคาร 

(โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวอาจมกีารทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม) 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการใหญ่สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

และ พ.ศ. 2559 มดีงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 645,000 175,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 85,000 490,000 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ (50,000) (20,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 680,000 645,000 

 

  



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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6. รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และยอดคงเหลือ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

6.6 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการใช้บริการ 

 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท พนับาท 
    

รายไดค้า้งรบั กจิการใหญ่ 17,486 5,734 

 กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั - 600 

  17,486 6,334 

    

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย กจิการใหญ่ 22,894 34,801 

 กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั - 600 

  22,894 35,401 

    

รายไดร้บัล่วงหน้า กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 57 57 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิฝากประเภทออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั 35,671 24,954 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงนิฝากประเภทออมทรพัย ์มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.50 - 0.95  

ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่างรอ้ยละ 0.50 - 0.95 ต่อปี) 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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8. ลูกหน้ีและรายได้ค้างรบั - สุทธิ 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ลกูหน้ี 426 1,066 

รายไดค้า้งรบั   

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 17,486 6,334 

   กจิการอื่น 31,360 33,398 

 48,846 39,732 

 49,272 40,798 

 

การวเิคราะหอ์ายุของลกูหน้ีมดีงัน้ี 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหน้ี   

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 26 700 

เกนิกาํหนดชาํระ   

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 400 366 

 426 1,066 

 

โดยทัว่ไประยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของบรษิทัมรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 วนัถงึ 15 วนั 

 

9. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 11,633 11,633 

ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งรบั - 75 

อื่น ๆ 3 223 

 11,636 11,931 

 

  



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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10. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

 โปรแกรม 

 คอมพิวเตอร ์

 พนับาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  

ราคาทุน 352 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (348) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 4 

  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 4 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 16) (3) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 1 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาทุน 352 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (351) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1 

  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 16) (1) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ - 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

ราคาทุน 352 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (352) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ - 

 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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11. ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

งบแสดงฐานะการเงนิแสดงยอดคงเหลอืดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

วนัที ่31 ธนัวาคม   

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 335 20 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 20 - 

เพิม่ (ลด) ในรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย (หมายเหตุ 17) 315 20 

ยอดคงเหลอืปลายปี 335 20 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 ประมาณการ สาํรอง  

 หน้ีสินพนักงาน ผลประโยชน์  

 สิทธ์ิลาพกัรอ้น พนักงาน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 - - - 

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

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 20 - 20 

เพิม่ (ลด) ในรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย (หมายเหตุ 17) 25 290 315 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 45 290 335 

  



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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12. สาํรองผลประโยชน์พนักงาน 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

งบแสดงฐานะการเงิน   

   สาํรองผลประโยชน์พนกังานทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,452 - 

 1,452 - 

   

ค่าใช้จ่ายท่ีรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็   

   ผลประโยชน์พนกังาน 1,932 - 

 1,932 - 

 

จาํนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั   

   สาํรองผลประโยชน์พนกังานทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,452 - 

หน้ีสนิทีบ่นัทกึในงบแสดงฐานะการเงนิ 1,452 - 

 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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12. สาํรองผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่าํหนดไวร้ะหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม - - 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,925 - 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 7 - 

 1,932 - 

หกั  จ่ายผลประโยชน์ (480) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 1,452 - 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 รายการทีบ่นัทกึในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ มดีงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,925 - 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 7 - 

 1,932 - 

  



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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12. สาํรองผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ขอ้สมมติฐานทางสถิตทิี่สําคญัที่ใช้ในการคํานวณ  

สรุปไดด้งัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

อตัราคดิลด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม รอ้ยละ 2.75 - 

อตัราการขึน้เงนิเดอืน  รอ้ยละ 6.50 - 

อตัราการลาออกเฉลีย่ รอ้ยละ 0.00 - 13.00 - 

อตัราการตายก่อนเกษยีณอาย ุ รอ้ยละ 75 ของ TMO 2017 - 

เกษยีณอาย ุ 60 ปี - 

 

การวเิคราะหค์วามเคลื่อนไหวของขอ้สมมตหิลกั มดีงัน้ี 

 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

อตัราคดิลด 1% - ลดลงรอ้ยละ 13 - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 - 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1% - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 - ลดลงรอ้ยละ 13 - 

อตัราการลาออก 20% - ลดลงรอ้ยละ 6 - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 - 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นน้ีอ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที่ให้ขอ้สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏบิตัิ

สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคํานวณ 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่มต่ีอการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช ้       

วิธีเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 

ทีป่ระมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  ในการคํานวณหน้ีสนิบําเหน็จ

บาํนาญทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทาํการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 20 ปี  

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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12. สาํรองผลประโยชน์พนักงาน )ต่อ(  

 

การวเิคราะหก์ารครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด: 

 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี   เกิน 5 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ - 81 2,098 2,179 

รวม - 81 2,098 2,179 

 

 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี   เกิน 5 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ - - - - 

รวม - - - - 

 

13. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่น ๆ 39,543 9,284 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี  2,318 577 

 41,861 9,861 

 

บริษัทได้เข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนพื้นฐาน 

ความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชกิของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงนิสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงรอ้ยละ 15 

ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน           

สํารองเลี้ยงชีพน้ีได้จดทะเบยีนเป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชพีตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน      

โดยผูจ้ดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุญาตแห่งหน่ึง 

  



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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14. ทุนเรอืนหุ้น 

 

 จาํนวนหุ้นสามญั 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 

การออกหุน้ - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 50,000 500,000 

 

หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจีํานวน 50,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2559 : 50,000,000 หุน้) ซึง่มรีาคามูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

10 บาท (พ.ศ. 2559 : 10 บาท) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

 

ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 15 มถุินายน พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิเพิ่มทุน 

จดทะเบยีนของบรษิทัจากหุน้สามญัจํานวน 10,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นหุน้สามญัจํานวน 

50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้รบัค่าหุ้นสําหรบั           

หุน้สามญัจํานวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่า 400,000,000 บาท โดยบรษิทัได้จดทะเบยีน

เพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 

15. สาํรองตามกฎหมาย 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 14,300 10,000 

สาํรองเพิม่ระหว่างปี 5,133 4,300 

ยอดคงเหลอืปลายปี 19,433 14,300 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อย  

รอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองน้ีจะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของ      

ทุนจดทะเบยีน เงนิสาํรองน้ีไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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16. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ค่าบรหิารจดัการ 250,862 324,528 

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 13,981 13,124 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าทีป่รกึษา 6,921 7,594 

ค่าธรรมเนียมสาํนกังาน ก.ล.ต. 2,000 2,000 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 10) 1 3 

อื่น ๆ 8,258 4,337 

 282,023 351,586 

 

17. ภาษีเงินได้ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนั   

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 27,324 21,249 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 27,324 21,249 
   

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว  (315) (20) 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (315) (20) 
   

รวมภาษเีงนิได ้ 27,009 21,229 

 

ภาษีเงินได้สําหรบักําไรก่อนหกัภาษีเงินได้ของบริษัทมีจํานวนเงินแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎีของกําไรทางบญัช ี

คณูกบัอตัราภาษขีองประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่ายก่อนภาษเีงนิได ้ 129,045 106,145 
   

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2559 : รอ้ยละ 20)  25,809 21,229 

ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษ ี 1,200 - 
   

ภาษเีงนิได ้ 27,009 21,229 

 

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัเป็นรอ้ยละ 20.93 (พ.ศ. 2559 : รอ้ยละ 20)  
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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18. กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกจาํหน่ายในระหว่างปี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

กาํไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 102,658 85,680 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัที ่   

   ออกจาํหน่ายในระหว่างปี (พนัหุน้) 50,000 21,178 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 2.05 4.05 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

 

19. เงินปันผล 

 

ในการประชุมวสิามญัประจําปีของผู้ถือหุน้ เมื่อวนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูถ้ือหุ้นได้อนุมตัิการจดัสรรกําไรสาํหรบัปี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ 0.806 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 50 ล้านหุ้น  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 40.30 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายไปแลว้ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 

 

20. เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 

ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จัดตัง้กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า          

(Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมเีงนิทุนประเดมิจากบรษิทัจาํนวน 50 ลา้นบาท 

 

กองทุนไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด ทัง้น้ี ผู้ลงทุนที่จะได้รบัความคุ้มครองต้องเป็นลูกค้าของสมาชิกกองทุน         

โดยเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย นิติบุคคลที่จ ัดตัง้ในประเทศไทย ซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบญัญัต ิ     

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มบีรษิัทหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิของตลาด

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเขา้เป็นสมาชกิกองทุนจาํนวน 37 ราย (พ.ศ. 2559 : 41 ราย)  

 

ทรพัย์สนิของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของบริษัท เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบที่เรียกเก็บจาก  

สมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน ภายหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อ 

การดําเนินงานของกองทุน ทัง้ น้ี ในช่วงเริ่มจัดตัง้กองทุนจะมีทรัพย์สินจํานวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท        

ประกอบด้วยเงินทุนประเดิมจากบริษัทจํานวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุน 

ในสว่นทีเ่หลอืจนกว่าจะครบ 100 ลา้นบาท โดยบรษิทัอาจเรยีกเกบ็เพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็จาํเป็นและสมควร 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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20. เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ      

พ.ศ. 2559 รวมเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิของบรษิทั แยกแสดงไดด้งัน้ี 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์   
   

สินทรพัยห์มุนเวียน   

เงนิฝากและเงนิลงทุนระยะสัน้ 74,039 73,654 

เงนิสมทบรอเรยีกเกบ็จากสมาชกิ 599 460 

ดอกเบีย้คา้งรบั 629 555 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 75,267 74,669 
   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   

เงนิลงทุนระยะยาว 16,219 8,206 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 16,219 8,206 

รวมสินทรพัย ์ 91,486 82,875 

   

หน้ีสินและเงินกองทุน   

หน้ีสินหมุนเวียน   

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 234 257 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 1 - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 235 257 
   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน   

เงนิสมทบจากสมาชกิ 35,243 27,600 

ผลประโยชน์สว่นของสมาชกิ 1,346 978 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,589 28,578 
   

รวมหน้ีสิน 36,824 28,835 
   

เงินกองทุน   

ทุนประเดมิ 50,000 50,000 

ผลประโยชน์สว่นของบรษิทั 4,662 4,040 

รวมเงินกองทุน 54,662 54,040 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 91,486 82,875 

  



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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20. เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 

 

งบรายได้และค่าใช้จ่ายของเงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แยกแสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 ส่วนของตลาด  

  สญัญาซ้ือขาย  

 ส่วนของสมาชิก ล่วงหน้า รวม 

 

พนับาท พนับาท พนับาท 

 

   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560    

 

   

รายได้    

รายไดด้อกเบีย้ 525 889 1,414 

รวมรายได้ 525 889 1,414 

 

   

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 65 111 176 

รวมค่าใช้จ่าย 65 111 176 

 

   

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 460 778 1,238 

ภาษเีงนิได ้ (92) (156) (248) 

 

   

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายสาํหรบัปี 368 622 990 

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อื่น - - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 368 622 990 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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20. เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ)  

 

งบรายได้และค่าใช้จ่ายของเงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แยกแสดงไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

 

 ส่วนของตลาด  

  สญัญาซ้ือขาย  

 ส่วนของสมาชิก ล่วงหน้า รวม 

 

พนับาท พนับาท พนับาท 

 

   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559    

 

   

รายได้    

รายไดด้อกเบีย้ 454 1,042 1,496 

รวมรายได้ 454 1,042 1,496 

 

   

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 39 88 127 

รวมค่าใช้จ่าย 39 88 127 

 

   

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 415 954 1,369 

ภาษเีงนิได ้ (84) (190) (274) 

 

   

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายสาํหรบัปี 331 764 1,095 

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อื่น - - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 331 764 1,095 

 

  



 รายงานประจาํปี 2560 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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21. มูลค่ายุติธรรม 
 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 

เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล

สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรือหน้ีสนิอย่างเดยีวกนั (ขอ้มูล

ระดบัที ่1) 

• ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคา ตลาด) 

หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้ (ขอ้มลูระดบัที ่2) 

• ขอ้มูลสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ      

สงัเกตได)้ (ขอ้มลูระดบัที ่3) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสนิทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 
 

 พ.ศ. 2560 

 

ข้อมูลระดบัท่ี 1 

พนับาท 

ข้อมูลระดบัท่ี 2 

พนับาท 

ข้อมูลระดบัท่ี 3 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 
     

ตราสารหน้ีทีถ่อืจนครบกาํหนด - 70,620 - 70,620 

รวม - 70,620 - 70,620 

 

เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที่มีระยะเวลา 

ครบกําหนดสัน้ และมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบันอย่างสมํ่ าเสมอ ดังนัน้มูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่า 

ที่เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าวประกอบด้วย เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ี 

ดอกเบี้ยค้างรับ เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการใหญ่ เงินฝากและผลประโยชน์อื่นในเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน 

ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และเจา้หน้ี 
 

ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญ 

กบัมลูค่าตามบญัช ี
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีถ่อืจนครบกําหนด ไดแ้ก่ เงนิฝากประจํา โดยวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิฝากประจําซึง่มูลค่า

ยุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 โดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง   



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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7. รายช่ือและท่ีอยู่บริษทัสมาชิกตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560) 

 

สมาชิกทัว่ไป 

AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน)  

63 อาคารแอทธนิี ทาวเวอร ์ชัน้ 15, 17  
ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์0-2659-3456   

โทรสาร 0-2659-3457  
http://www.aecs.com  

 

AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (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 ์จาํกดั (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 จาํกดั 
175 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111 
โทรสาร 0-2285-1901     

http://www.asiaplus.co.th 

 
AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั  

540 ชัน้ 7,14,17 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์ถ.เพลนิจติ  

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   
โทรศพัท ์0-2680-5000   โทรสาร 0-2680-5111 

http://www.asiawealth.co.th  

 
BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  

191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 10,12,19,23,29-32       

ถ.สลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500    
โทรศพัท ์0-2231-3777, 0-2618-1000    

โทรสาร 0-2231-3951  

http://www.bualuang.co.th 
 

CAF บรษิทั คลาสสกิ ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จาํกดั  

319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีชัน้ 12 หอ้งเลขที ่15-16  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์0-2618-0808   โทรสาร 0-2618-0800  
http://www.ausirisgroup.com 

CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

132 อาคารสนิธรทาวน์เวอร ์1 ชัน้ 3 อาคารสนิธรทาวน์
เวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์0-2205-7000   โทรสาร 0-2205-7171 
http://www.cgsec.co.th 

 

CGS-CIMB   บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 2-3 และ 

อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2841-9000   โทรสาร 0-2841-9090 

http://www.cimbsecurities.co.th 

 
CLSAT บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

87 อาคารเอม็ ไทย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนวทิยุ  

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2257-4600   โทรสาร 0-2253-0534 

http://www.clsa.com 

 
CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์0-2638-5000, 0-2287-6000  

โทรสาร 0-2287-6001  

http://www.nomuradirect.com 
 

CS บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

990 อาคารอบัดุลราฮมิ เพลส ชัน้ 27 หอ้งเลขที ่2701   
ถ.พระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์0-2614-6000   โทรสาร 0-2614-6362 

http://www.credit-suisse.com 
 

DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9,14-15  
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์0-2857-7000   โทรสาร 0-2857-7777 

http://www.dbsvitrade.com 
 

FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน)  

999/9 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์
ชัน้ 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์0-2658-9500   โทรสาร 0-2658-9149 
http://www.fnsyrus.com 
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GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั  
87/2 อาคาร ซอีารซ์ ีออลซซีัน่สเ์พลส ชัน้ 8, 12      

ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 โทรศพัท ์0-2672-5999   โทรสาร 0-2672-5888 
http://www.globlex.co.th 

 

GTWM บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จํากดั 
889 อาคารไทยซซี ีทาวเวอร ์หอ้งเลขที ่209 ชัน้ 20  

ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์0-2673-9911   โทรสาร 0-2673-9815  

http://www.gtwm.co.th 

 
HGF บรษิทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั  

255-257 อาคารฮัว่เซ่งเฮง 2 ถนนเยาวราช  

แขวงสมัพนัธวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพฯ 10100 
โทรศพัท ์0-2223-2288   โทรสาร 0-2223-1333 

http://www.hshfutures.com 

 
IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

540 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลนิจติ 

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2658-5800   โทรสาร 0-2658-5779 

http://www.ivglobal.co.th 

 
JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั  

20 อาคารบุปผจติ ชัน้ 2-3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท ์0-2684-2600   โทรสาร 0-2684-2610 

http://www.jpmorgan.com 

 
KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

173 อาคารเอเซยี เซน็เตอร ์ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์0-2658-8888   โทรสาร 0-2658-8000 

http://www.kgieworld.co.th 

 
KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 1,3,11 และ 19 

ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400  

KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
87/2 อาคารซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ชัน้ 18,39  

ออลซซีัน่สเ์พลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2648-1111   โทรสาร 0-2648-1000 

http://www.ktbst.co.th 

 
KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 

287 อาคารลเิบอรต์ี้สแควร ์ชัน้ 16 แขวงสลีม  

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท ์0-2695-5000   โทรสาร 0-2631-1709 

http://www.ktzmico.com 

 
LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์0-2352-5100   โทรสาร 0-2677-7223 

http://www.lhsec.co.th 

 
MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั  

(มหาชน) 999/9 อาคารดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ 

ชัน้ 20-21, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์0-2658-6300   โทรสาร 0-2658-6301 

http://www.maybank-ke.co.th 
 

MPSEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 

942/81 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร ์1 ชัน้ 2  
ถนนพระราม 4 แขวงสุรยิะวงศ ์เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์0-2660-6688   โทรสาร 0-2660-6689 
http://www.merchant.co.th 

 

MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จาํกดั 
121/19 ดโิอลดส์ยามพลาซ่า ชัน้ 1 ถนนพาหุรดั  

แขวงวงับรูพาภริมย ์เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร 10200  
โทรศพัท ์0-2222-0099, 0-2222-5959 

โทรสาร 0-2222-5500  

http://www.mtsgoldfutures.com

โทรศพัท ์0-2696-0000   โทรสาร 0-2696-0099 

http://www.kasikornsecurities.com  
 

KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน)  

898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3  
ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 โทรศพัท ์0-2659-7000   โทรสาร 0-2658-5699 

http://www.krungsrisecurities.com 
 

PHATR บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)  

252/6 อาคารสาํนกังานเมอืงไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศพัท ์0-2693-2000 โทรสาร 0-693-2631 
http://www.phatrasecurities.com 

 
  

http://www.jpmorgan.com/


บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (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) จาํกดั (มหาชน) 
98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 8,10  

ถนนสาธรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั  

กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท ์0-2088-9999   โทรสาร 0-2108-0999  

http://www.osk188.co.th 

 
SBITO บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

1768 อาคารไทยซมัมทิ ทาวเวอร ์ชัน้ 31  

ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศพัท ์0-2022-1400   โทรสาร 0-2022-1491 

 www.sbito.co.th 

 
SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จาํกดั 

19 อาคาร 3 ชัน้ 2,20-21 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซ่า 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศพัท ์0-2949-1000   โทรสาร 0-2949-1001 

http://www.scbs.com 
 

TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั  

48/8 ทสิโกท้าวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์0-2633-6999   โทรสาร 0-2633-6900 

http://www.tiscosec.com 
 

TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จาํกดั  

179 อาคารบางกอกซติี้ทาวเวอร ์ชัน้ 25-26,29  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2343-9500   โทรสาร 0-2343-9690  
http://www.trinitythai.com 

 

TNS บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร ์ชัน้ 14,18 และ 19  

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2217-9595   โทรสาร 0-2217-9642 

http://www.TNSitrade.com 

 
 

 

 

UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั  
93/1 อาคารจพีเีอฟวทิยุทาวเวอร ์เอ ชัน้ 2 ถนนวทิยุ  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์0-2651-5700   โทรสาร 0-2651-5730 
http://www.ubs.com 

 

UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั  
(มหาชน) 130-132 อาคารสนิธรทาวน์เวอร ์1 ชัน้ 2 และ 3  

ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์0-2659-8000   โทรสาร 0-2263-2306 
http://www.utrade.co.th 

 

YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 
653/14 ซอยสวนพล ู1 ถนนสวนพล ูแขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2287-1155   โทรสาร 0-2677-5511-12  
http://www.ylgfutures.co.th 

 

YUANTA บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 127 อาคารเกษร ทาวเวอร ์ชัน้ 14-16 ถนนราชดาํร ิ

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์0-2009-8888   โทรสาร 0-2009-8889 
 www.yuanta.co.th 
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