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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) 

 ฟิวเจอรส์ของทองคํา (สญัญาขนาด 50 บาททองคํา ปี 

2552 และขนาด 10 บาททองคาํ ปี 2553)  

                                                      
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  

 ฟิวเจอร์สของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี และฟิวเจอร์ส 

ของอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 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) 

 สญัญาซือ้ขายทองคําล่วงหน้าทีเ่สนอราคาซือ้ขายตาม

ราคาทองคาํในตลาดโลก (2561) 
 

ในปี 2562 TFEX ไดม้กีารพฒันาสนิคา้และบรกิารใน

หลายดา้น เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชป้ระโยชน์

จากสินค้าของ TFEX ในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่ม

ผลตอบแทนได้ตามความต้องการมากยิ่งขึ้น  โดยการ

ดาํเนินงานทีส่าํคญั เช่น การเพิม่หุน้อา้งองิ Stock Futures อกี 

19 หุน้ ทาํใหม้หีุน้อา้งองิทัง้หมด 110 หุน้ การเพิม่โบรกเกอรท์ี่

ใหบ้รกิารซื้อขาย USD Futures อกี 9 ราย และการปรบัวธิี

คํานวณหลกัประกนัสาํหรบั SET50 Options ใหเ้ป็นมาตรฐาน

และสอดคลอ้งกบัสากลมากขึน้  
 

นอกจากนัน้ TFEX ยงัมุ่งสง่เสรมิการใหค้วามรู ้ขอ้มลู

และเครื่องมอืเพื่อใชป้ระกอบการซื้อขายของผู้ลงทุน โดยเน้น 

Digital Education & Marketing เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม รวมถงึร่วมมอืกบับรษิทัสมาชกิในการ

จัดกิจกรรมด้านการตลาดและให้ความรู้ตลอดปี พร้อมทัง้

สนับสนุนการพฒันาความรู้ของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นอนุพนัธ ์

ใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
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ทุนจดทะเบียนและโครงสรา้งการถือหุ้น 

 บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) มทีุนจดทะเบยีน 500 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 

50,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจด

ทะเบยีน 

 

ผูส้อบบญัชี 

 ดร. ศุภมติร เตชะมนตรกุีล 

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3356 

 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ี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 ทาํใหม้สีมาชกิรวมทัง้สิน้ 
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 

 

• เปิดซื้อขายสนิคา้ 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 

 
 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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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)  

   



รายงานประจาํปี 2562 
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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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2. สรปุพฒันาการท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ต่อ) 
5 มนีาคม 2561 

  

ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการสนบัสนุนการซือ้ขายและสง่มอบสนิคา้ทีอ่า้งองิ

กบัยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (RSS3D Futures) ระหว่างผูป้ระกอบการยางพารา 3 บรษิทั 

และบรษิทัสมาชกิ TFEX 5 บรษิทั 

23 เมษายน 2561 

 

ไดร้บัการสนบัสนุนจากสาํนกัหกับญัช ี(TCH) ในการพฒันาบรกิาร “Non-Cash 

Collateral” ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนสามารถใชหุ้น้มาวางเป็นหลกัประกนัร่วมกบัเงนิสดได ้ 

5 พฤศจกิายน 2561 
 

• เปิดซือ้ขาย Gold Online Futures 
• แต่งตัง้ผูด้แูลสภาพคล่องสาํหรบั Gold Online Futures เป็นครัง้แรก 

27 ธนัวาคม 2561 

 

เปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นอา้งองิทีใ่ชค้าํนวณ Final Settlement Price ของ USD 

Futures โดยเริม่ใชก้บั Series ใหม่ ทีเ่ริม่เปิดซือ้ขายตัง้แต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 

1 มกราคม 2562 

 

ปรบัจาํนวนขัน้ตํ่าในการซือ้ขายแบบ Block Trade ของ Stock Futures จากเดมิกาํหนด 

2 กลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม 

10 มถุินายน 2562 

 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดแปด อกี 19 หุน้ ทาํใหม้ ีStock Futures เพิม่ขึน้

เป็นทัง้หมด 110 หุน้อา้งองิ 

16 กนัยายน 2562 
 

เพิม่บรษิทัสมาชกิทีใ่หบ้รกิารซือ้ขาย USD Futures อกี 9 บรษิทั 

  



รายงานประจาํปี 2562 
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3.  สถิติท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปี 2562 
 

 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ปริมาณการซ้ือขายรวม 

(สญัญา) 
16,664,126 36,021,150 48,538,899 69,576,164 78,990,574 104,422,200 104,521,995 

SET50 Index Futures 5,688,404 14,403,574 26,764,395 32,192,984 26,321,073 42,544,040 42,450,175 

SET50 Index Options 65,409 108,855 307,131 428,810 1,081,681 1,362,520 1,677,323 

Stock Futures 8,415,967 19,624,561 19,708,113 33,826,624 47,480,762 55,332,444 52,098,173 

Gold Futures 2,207,268 1,541,695 1,461,536 2,903,950 3,691,785 4,356,424 7,535,542 

50 Baht 551,887 238,544 132,604 182,177 191,116 165,400 116,409 

10 Baht 1,655,381 1,303,151 1,328,932 2,721,773 3,500,669 4,102,613 3,444,577 

Gold Online      88,411 3,974,556 

Gold-D     57,770 106,443 33,157 

Silver Futures 1,237 9 - - - - - 

Oil Futures 46,496 32,530 25,970 19,076 - - - 

USD Futures 239,345 309,926 271,754 204,470 346,890 685,847 673,060 

Rubber Futures  
  

250 10,613 34,482 54,565 

ปริมาณการซ้ือขาย 

เฉล่ียต่อวนั (สญัญา) 
68,017 147,025 199,749 285,189 324,217 426,216 428,368 

SET50 Index Futures 67,750 146,581 198,485 131,938 107,873 173,649 173,976 

SET50 Index Options 267 444 1,264 1,757 4,433 5,561 6,874 

Stock Futures 34,351 80,100 81,103 138,634 194,593 225,847 213,517 

Gold Futures 9,009 6,293 6,015 11,901 15,130 17,781 30,883 

50 Baht 2,253 974 546 747 783 675 477 

10 Baht 6,757 5319 5,469 11,155 14,347 16,745 14,117 

Gold Online      2,326 16,289 

Gold-D     722 434 136 

Silver Futures 5 - - - - - - 

Oil Futures 190 133 107 119 - - - 

USD Futures 977 1,265 1,118 838 1,422 2,799 2,758 

Rubber Futures  
  

1 44 141 224 

 
 

 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สถานะคงค้าง (สญัญา) 340,778 918,187 941,492 1,919,913 2,813,036 2,440,223 3,330,230 

SET50 Index Futures 37,496 177,704 288,560 283,692 318,464 241,787 280,520 

SET50 Index Options 1,640 3,543 5,624 13,582 35,939 18,439 22,127 

Stock Futures 282,282 704,176 615,012 1,589,464 2,393,257 2,134,802 2,917,490 

Gold Futures 13,479 5,029 1,574 24,958 50,637 26,020 70,983 

50 Baht 4,949 14,790 16,754 2,968 2,684 2,022 1,653 

10 Baht 8,530 19,819 18,328 21,990 47,953 21,793 32,957 

Gold Online      2,205 36,373 

Gold-D     1,068 488 96 

Silver Futures 6 - - - - - - 

Oil Futures 253 449 384 - - - - 

USD Futures 5,622 12,496 13,584 8,180 13,150 18,627 39,014 

Rubber Futures  
  

37 521 60 - 

สดัส่วนผูล้งทุน (%)  
     

 

ผูล้งทุนสถาบนั 36% 36% 35% 37% 38% 36% 33% 

ผูล้งทุนในประเทศ 56% 55% 54% 53% 51% 51% 49% 

ผูล้งทุนต่างประเทศ 8% 9% 11% 10% 11% 13% 18% 

จาํนวนบญัชีซ้ือขาย (บญัชี) 87,693 100,650 113,575 129,284 146,559 168,506 186,813 

ผูล้งทุนสถาบนั 1,811 1,975 1,763 3,283 3,604 4,252 4,172 

ผูล้งทุนในประเทศ 84,633 97,330 109,295 124,148 140,982 162,197 180,575 

ผูล้งทุนต่างประเทศ 1,249 1,345 2,517 1,853 1,973 2,057 2,066 

จาํนวนสมาชิก 42 42 42 44 40 40 40 

 
  



รายงานประจาํปี 2562 
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สรปุการซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า ปี 2562 
 

 ในปี 2562 ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า มปีรมิาณการซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 104,521,995 สญัญา หรอืเฉลีย่วนัละ 428,368 

สญัญา เพิม่ขึน้ 0.5% จากปี 2561 ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่วนัละ 426,216 สญัญา ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 2562 พบว่า ปรมิาณสถานะ

คงคา้ง (Open Interest) ซึง่แสดงถงึขนาดของตลาด มจีํานวนทัง้สิน้ 3,330,230 สญัญา เพิม่ขึน้ 36% จากปีก่อนหน้า ซึง่การ

เตบิโตของธุรกรรมใน TFEX นัน้ เป็นผลมาจากหลายองคป์ระกอบ อาท ิการพฒันาสนิคา้และบรกิารในหลายดา้นใหต้อบโจทยผ์ูท้ี่

เกี่ยวข้องมากขึน้ การส่งเสริมความรู้ ขอ้มูลและเครื่องมอืเพื่อใช้ประกอบการซื้อขายของผู้ลงทุนผ่านสื่อดิจทิลั และแรงขบั

เคลื่อนที่สาํคญัคอืความร่วมมอืกบับรษิัทสมาชกิ ในการจดักจิกรรมด้านการตลาด การใหค้วามรู้ตลอดปี รวมถึงการเขา้มาช่วย

สนบัสนุนในฐานะผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) เพิม่ขึน้ในสนิคา้ต่างๆ  
 

กราฟแสดงปรมิาณการซือ้ขายและสถานะคงคา้งในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
 

สาํหรบัสดัส่วนการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในปี 2562 พบว่า สญัญา Stock Futures มปีรมิาณ

การซือ้ขายสงูสุดเป็นจํานวน 52,098,173 สญัญาหรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของการซือ้ขายทัง้ตลาด และสญัญา SET50 

Index Futures มปีรมิาณการซือ้ขายเป็นอนัดบั 2 โดยซือ้ขายทัง้หมดเท่ากบั 42,450,175 สญัญา หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 41 ของ

การซือ้ขายทัง้หมด ในขณะทีอ่นุพนัธท์ีอ่า้งองิกบัทองคํา (10-Baht Gold Futures, 50-Baht Gold Futures, Gold Online 

Futures และ Gold-D) มกีารซือ้ขายทัง้สิน้ 7,568,699 สญัญา หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7 ของการซือ้ขายทัง้ตลาด ขยายตวั

จากปี 2561 ทีร่ะดบั 4% เน่ืองจากความผนัผวนของราคาทองคาํทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ และจากความนิยมใน Gold Online Futures 

ซึง่มกีารซื้อขายเฉลี่ยเพิม่ขึน้ถึง 6 เท่า จาก 2,327 สญัญาต่อวนั มาอยู่ที่ระดบั 16,289 สญัญาต่อวนั นอกจากน้ี SET50 

Options ยงัเป็นอกีสนิคา้ทีม่อีตัราการเตบิโตสงูต่อเน่ือง โดยมปีรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่ 6,874 สญัญาต่อวนั เพิม่ขึน้ 24% 

 

กราฟแสดงสดัสว่นปรมิาณการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ปี 2562 
 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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ในสว่นของผูล้งทุนในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พบว่าผูล้งทุนในประเทศมสีดัสว่นของธุรกรรมการซือ้ขายสงูสุดอยู่

ทีร่อ้ยละ 49 ของปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ลดลงจากปีก่อนหน้าเลก็น้อย รองลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบนัในประเทศมสีดัส่วน

การซือ้ขายรอ้ยละ 33 ลดลงจากปี 2561 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 36 ในขณะทีผู่ล้งทุนต่างประเทศมสีดัส่วนการซือ้ขายรอ้ยละ 18 แต่มี

สดัสว่นเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 13  
 

กราฟแสดงสดัสว่นผูล้งทุนในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ปี 2562 

 
 

ในด้านการขยายฐานผู้ลงทุนปี 2562 พบว่ามกีารเปิดบญัชีเพื่อซื้อขายอนุพนัธ์เพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ืองจากปีก่อน โดย        

ณ สิน้ปี 2562 มจีํานวนบญัชซีือ้ขายอนุพนัธ์รวมทัง้สิน้ 186,813 บญัช ีซึง่เป็นการเปิดบญัชเีพิม่ในระหว่างปีเท่ากบั 18,307 

บญัช ีหรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 11% เมื่อเทยีบกบัจาํนวนบญัช ีณ สิน้ปี 2561 
 

สาํหรบับรษิทัสมาชกิ 5 อนัดบัแรกทีม่ปีรมิาณการซื้อขายรวมสูงสุดพบว่า มสีดัส่วนรวมกนัร้อยละ 40 ของปรมิาณ

การซือ้ขายทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั (มหาชน) (PHATR), บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) (KGI), บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั (JPM), บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) (CGS) และบรษิัทหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (YUANTA) ตามลําดบั โดย ณ สิน้ปี 2562 ตลาด

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า มสีมาชกิทัง้สิน้ 40 บรษิทั 
 

 สดัสว่นการตลาดของบรษิทัสมาชกิตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามปรมิาณการซือ้ขาย 
 

อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 
2561 

(%) 

2562 

(%) 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

1 PHATR บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 8.01 9.13 1.12 

2 KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 10.28 9.09 -1.19 

3 JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 7.66 8.26 0.60 

4 CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4.63 7.81 3.18 

5 YUANTA บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 6.33 5.99 -0.34 

6 BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 5.98 5.63 -0.35 

7 KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 5.39 5.05 -0.34 

8 PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4.77 4.99 0.22 

9 KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 4.43 4.85 0.42 

10 RHBS บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2.23 3.36 1.13 

11 CAF บรษิทัหลกัทรพัยท์ีป่รกึษาการลงทุน คลาสสกิ ออสสริสิ จาํกดั 3.13 3.25 0.12 
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อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 
2561 

(%) 

2562 

(%) 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

12 FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 2.23 3.24 1.01 

13 MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3.42 2.98 -0.44 

14 TNS บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 3.81 2.63 -1.18 

15 CS บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 1.87 2.43 0.56 

16 MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จาํกดั 1.38 2.11 0.73 

17 SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จาํกดั 2.29 1.86 -0.43 

18 UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0.68 1.70 1.02 

19 KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จาํกดั 1.75 1.54 -0.21 

20 ASPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 1.69 1.47 -0.22 

21 AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 1.42 1.46 0.04 

22 HGF บรษิทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 1.63 1.35 -0.28 

23 GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 1.61 1.32 -0.29 

24 CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 1.84 1.26 -0.58 

25 AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั 4.44 1.03 -3.41 

26 CGS-CIMB บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 0.77 0.98 0.21 

27 DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0.53 0.69 0.16 

28 TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จาํกดั 0.72 0.62 -0.10 

29 TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 0.2 0.53 0.33 

30 KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 0.64 0.48 -0.16 

31 SBITO บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 0.24 0.34 0.10 

32 CLSA บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 0.71 0.30 -0.41 

33 AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 2.14 0.25 -1.89 

34 YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 0.17 0.17 0.00 

35 LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 0.23 0.15 -0.08 

36 UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 0.06 0.09 0.03 

37 KINGSFORD บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 0.37 0.05 -0.32 

38 GTWM บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จํากดั 0.26 0.03 -0.23 

39 IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 0.04 0.01 -0.03 

40 MPSEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00 

 
หมายเหตุ:  

- บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) (KFS) ขอเปลีย่นชือ่ย่อเป็น KINGSFORD เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2562 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) หยุดประกอบธุรกจิตวัแทนซือ้ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า  

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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4. สรปุการดาํเนินงานท่ีสาํคญัในปี 2562 
 

 การพฒันาสินค้าและบริการ  

ในปี 2562 ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) ไดด้าํเนินการพฒันาสนิคา้ใหม่ รวมทัง้ปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารเดมิ

ทีม่อียู่ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูล้งทุนมากขึน้ โดยมพีฒันาการทีส่าํคญัดงัน้ี 
 

  Stock Futures  

เมื่อวนัที ่10 มถุินายน 2562 TFEX ไดเ้พิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures 

อกีจาํนวน 19 หุน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูล้งทุนในการใช ้Stock Futures 

บรหิารพอรต์ลงทุนและเพิม่โอกาสทํากําไร ซึง่การเพิม่ 19 หุ้นอ้างองิใหม่น้ี ทําให้

โดยรวม TFEX ม ีStock Futures ทัง้สิน้ 110 หุน้ซึง่ครอบคลุมหลกัทรพัยส์ว่นใหญ่ที่

อยู่ในความสนใจของผูล้งทุน ทัง้น้ี ในปี 2562 Stock Futures มปีรมิาณการซือ้ขาย

รวม 52,098,173 สญัญา หรอืเฉลีย่วนัละ 213,517 สญัญา   

 

 SET50 Options  

TFEX ไดท้ํางานร่วมกบัชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (FI Club) และไดป้รบัปรุงหลกัการคํานวณ

หลกัประกนั (Margin) ของ SET50 Options ใหส้อดคลอ้งกบัสถานะความเสีย่งของพอรต์การลงทุนมากขึน้ และเป็นไปตาม

มาตรฐานของตลาดอนุพนัธใ์นต่างประเทศ โดยไดเ้ริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่2ธนัวาคม 2562 

 

 USD Futures  

- ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลงัไดพ้จิารณาใหใ้บอนุญาตการใหบ้รกิารซื้อขาย USD 

Futures ใน TFEX เพิม่เตมิแก่โบรกเกอรอ์กี 9 ราย ไดแ้ก่ บล. เออซี,ี  บล. เอเชยี เวลท,์ บล. คงิสฟ์อรด์, บล. เมอร์

ชัน่ พารท์เนอร,์  บล. เอสบไีอ ไทย ออนไลน์, บลป. คลาสสกิ ออสสริสิ, บ. ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์,  บล. เอม็ทเีอส 

โกลด ์ฟิวเจอร ์และ บ. วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ โดยไดเ้ริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่16 กนัยายน 2562 

- ร่วมกบัธนาคารกรุงไทย (KTB) ในการพฒันาบรกิารแลกเงนิดอลล่าร์รายวนัสาํหรบัผูม้สีถานะใน 

USD Futures คาดว่าจะเริม่ใหบ้รกิารไดใ้นปี 2563 

 

 การส่งเสริมสภาพคล่องการซ้ือขาย 

ปี 2562 ที่ผ่านมา TFEX ยงัมุ่งเน้นการสร้างสภาพคล่องในการซื้อขายอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น สนิค้า Gold 

Futures, SET50 Index Options, Stock Futures, Rubber Futures และ USD Futures ผ่านโครงการ Market Maker และ

โครงการ Liquidity Provider ร่วมกบับรษิทัสมาชกิและผูป้ระกอบการ เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชป้ระโยชน์จาก

สนิคา้ใน TFEX เป็นทางเลอืกในการเพิม่ผลตอบแทนหรอืบรหิารความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 

2562 TFEX ม ีMarket Maker สาํหรบัการซือ้ขาย Gold Futures 7 ราย SET50 Index Options จาํนวน 5 ราย Stock Futures 

จาํนวน 4 ราย Rubber Futures จาํนวน 2 ราย และ USD Futures 1 ราย 
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 การดาํเนินงานทางด้านการให้ความรูแ้ละการส่งเสริมการตลาด 

ในปี 2562 TFEX ไดร่้วมกบับรษิทัสมาชกิและหน่วยงานพนัธมติร ดําเนินการดา้นการให้ความรูแ้ละการส่งเสรมิ

การตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และการจดักจิกรรมเชงิการตลาด เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ลงทุนทัว่ไป ผู้ประกอบการ  ผู้ลงทุนสถาบนั และผู้ลงทุน

ต่างประเทศ ผ่านการจัดอบรมสัมมนา การทําการตลาด การใช้สื่อและการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย โดยเน้น Digital 

Education & Marketing และการเรยีนรูผ่้านกจิกรรม Trading Simulation & Competition เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle และ

ความสนใจของผู้ลงทุน นอกจากนัน้ ในดา้นบุคลากรของบรษิทัสมาชกิ TFEX ยงัสนับสนุนการพฒันาความรูข้องผู้ประกอบ

วชิาชพีดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างมคีุณภาพและรองรบักบัการขยายตวัของธุรกจิ  
 

1. การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจแก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้อง 

TFEX ไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายกจิกรรมรวม

กว่า 100 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมหรอืรบัฟังการใหค้วามรูก้ว่า 21,000 คน โดยกจิกรรมและโครงการต่างๆ มดีงัต่อไปน้ี 
 

1.1 สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 

- กิจกรรมหรอืสมัมนาร่วมกบับริษทัสมาชิก ส่ือมวลชน และหน่วยงานพนัธมิตร: TFEX ร่วมกบั

บรษิทัสมาชกิ สื่อมวลชน หน่วยงานพนัธมติร และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง จดัอบรมและสมัมนาใหค้วามรู้

เรื่องสนิคา้ กลไกการซือ้ขาย แนวทางการใชป้ระโยชน์ กลยุทธก์ารซือ้ขาย เครื่องมอืการเทรด รวมถงึ

แชรป์ระสบการณ์ซื้อขายจากกูรูและผู้เชี่ยวชาญ อย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2562 ทัง้ในรูปแบบ Online 

และ Offline เพื่อสง่เสรมิใหผู้ล้งทุนและผูท้ีส่นใจซือ้ขายใน TFEX มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถใช ้

Futures/Options เป็นทางเลอืกในการเพิม่ผลตอบแทนหรอืบรหิารความเสีย่งไดต้ามความตอ้งการและ

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมประมาณ 80 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกว่า 6,500 คน 

                  
 

              
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
 
  

 
16 

- หลกัสูตร "TFEX Series มือใหม่หดัเทรด": หลกัสตูรพเิศษสาํหรบัผูล้งทุนมอืใหม่ทีส่นใจเรยีนรูก้าร

ซื้อขายใน TFEX โดยมีเน้ือหาตัง้แต่สิ่งที่

ต้องรูก่้อนเทรด แนวทางการใช้ประโยชน์

จาก TFEX เทคนิควเิคราะหแ์นวโน้มตลาด

ด้วยปัจจัยต่างๆ การวางแผนการเทรด

สําหรบัมอืใหม่ รวมถึงความผิดพลาดของ

เทรดเดอร์ในอดีต ทัง้ น้ี รูปแบบการให้

ความรู้เป็นลกัษณะ Online Classroom      

มผีูเ้ขา้ร่วมและรบัชมกว่า 500 คน  
 

- งาน TFEX Trader Day: กจิกรรมและสมัมนาทีจ่ดัขึน้เพื่อส่งเสรมิให้ผูล้งทุนและผูท้ี่สนใจซือ้ขาย

อนุพนัธ ์ไดม้าเรยีนรูแ้นวคดิการซือ้ขาย Futures-Options และกลยุทธท์ีเ่หมาะสมกบัแต่สถานการณ์ 

จากกูรู เทรดเดอร์ และผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนัน้ ยงัมกีจิกรรม Workshop สอนการใช้เครื่องมอืและ

โปรแกรมเทรดทีเ่ป็นตวัช่วยสาํหรบัผูล้งทุน พรอ้มทดลองซือ้ขายอนุพนัธเ์สมอืนจรงิกบัโบรกเกอรช์ัน้

นํา มผีูเ้ขา้ร่วมและรบัชมประมาณ 1,200 คน 
 

 
 

- กิจกรรม TFEX Trading Space: 

กิจกรรมที่จ ัดขึ้นสําหรับผู้ลงทุนที่

ต้องการฝึกตีกราฟและสร้างระบบ  

เทรดเพื่ อทํากําไรใน  TFEX ซึ่ ง

รูปแบบเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับ

กลยุทธ์การทํากําไรในสถานการณ์

ต่างๆ พร้อมเวิร์กชอปลงมือสร้าง

ระบบเทรดจริง และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างผู้ เข้า ร่วม

กจิกรรม โดยจดัร่วมกบัโบรกเกอร์

ชัน้นํา จํานวนทัง้สิ้น 11 ครัง้ มี

ผูเ้ขา้ร่วมกว่า 770 คน 

 
 

- หลกัสูตรของศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ท่ีเก่ียวข้องกบัอนุพนัธ์: เป็นการให้

ความรู้ด้านอนุพันธ์สําหรบัผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขายสนิค้าในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านระบบ 

Online โดยเน้ือหามีตัง้แต่พื้นฐานการซื้อขายไปจนถึงเจาะลึกรายสนิค้า รวมทัง้สิ้น 7 หลกัสูตร               

มผีูเ้ขา้ร่วมรบัชม ประมาณ 5,400 คน  
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- สมัมนาให้ความรู้เก่ียวกบั Gold Online Futures และ Gold Futures: TFEX ร่วมกบับรษิัท

สมาชกิผู้คา้ทองและบรษิัทสมาชกิชัน้นํา จดักจิกรรมสมัมนาเพื่อส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

สนิคา้ Gold Online Futures และ Gold Futures และกลไกการซือ้ขาย พรอ้มวเิคราะหส์ถานการณ์

ราคาทองและเผยกลยุทธก์ารทํากําไร ใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูท้ี่สนใจซือ้ขายสนิค้าดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง 

ทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ หาดใหญ่ เชยีงราย และอุบลราชธานี รวมประมาณ 15 ครัง้ มผีู้

เขา้รบัฟังกว่า 1,100 คน 
 

 
 

- การให้ความรู้และจดัสมัมนาเก่ียวกบั RSS3D Futures: 

TFEX ร่วมกับบริษัทสมาชิกส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัสนิค้า RSS3D Futures กลไกการซือ้ขายใน TFEX 

แนวทางการใช้บริหารความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสทํากําไร 

ตลอดจนอพัเดทสถานการณ์ยางพารา แก่ผู้ประกอบการยาง

และผูส้นใจซือ้ขายยางพาราล่วงหน้า ผ่านการจดัอบรมสมัมนา 

กจิกรรม Simulation และการแข่งขนัเทรด โดยมผีู้เขา้ร่วม

ประมาณ 40 คน นอกจากนัน้ TFEX ยงัได้ร่วมออกบูธให้

ความรู้และนําเสนอสินค้า RSS3D Futures แก่กลุ่ม

ผูป้ระกอบการยางพาราในงาน Thailand Rubber Expo 2019 

ซึง่จดัโดยการยางแห่งประเทศไทย   
 

 
        

- การให้ความรู้อนุพนัธ์ในโครงการ Youg Financial Star 2019 (YFS 2019): TFEX ร่วมกบั TSI 

จดักจิกรรมอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัสนิค้า

อนุพันธ์และกลไกการซื้อขายใน TFEX 

พร้อม Workshop ทดลองซือ้ขายเสมอืน

จริง แก่เยาวชนรุ่นใหม่ นิสตินักศึกษา

ระดบัปรญิญาตรแีละโทจากมหาวทิยาลยั

ทัว่ประเทศ ภายใต้โครงการ YFS 2019 

ทัง้น้ี มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมประมาณ 300 คน  
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- กิจกรรม TFEX Algorithmic Trading Workshop and Competition 2019: TFEX ร่วมกบั บรษิทั 

ท๊อปเทรดเดอร ์จํากดั (ผูใ้หบ้รกิารโปรแกรมซื้อขาย MT4) บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั และ

บรษิทัสมาชกิ จดัโครงการแข่งขนัส่งคําสัง่ซื้อขายอนุพนัธ์ด้วย Algorithmic Trading โดยกจิกรรม

ประกอบดว้ยการบรรยายใหค้วามรูแ้ละ Workshop เกีย่วกบั Algorithmic Trading รวมทัง้สิน้ 15 ครัง้ 

มผีูเ้ขา้ร่วมและรบัฟังรวมประมาณ 2,730 คน และการแขง่ขนัเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละสรา้งกล

ยุทธส์ง่คาํสัง่ซือ้ขายอนุพนัธแ์บบอตัโินมตั ิมผีูส้มคัรเขา้ร่วมแขง่ขนั 264 ทมี หรอืเป็นจาํนวน 366 คน  
 

 
 

- การส่งเสริมการตลาดในงาน Investment Expo: TFEX ร่วมกบักลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และบรษิทัสมาชกิ จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละร่วมออกบูธนิทรรศการ ภายใต้กจิกรรมในลกัษณะที่

เป็น Investment Expo อาท ิงาน SET in the City และงาน Money Expo  
 

 
   

1.2 สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนต่างประเทศ 

- จดังาน “TFEX Flash Night” ซึ่งเป็น

กิจกรรมในลักษณะ Inbound Roadshow 

สาํหรบั Prop-Trader และผูล้งทุนต่างประเทศ 

เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตลาดไทย และ

ความน่าสนใจของตลาด TFEX รวมถึงเปิด

โอกาสให้ผู้ลงทุนกลุ่มดังกล่าว ได้พบปะกับ

บรษิทัสมาชกิ TFEX  
 

- ออกบูธ ร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงเข้าพบผู้

ลงทุนและโบรกเกอรต่์างประเทศ ในงานดา้น

อนุพันธ์ระดับสากล เช่น งานประชุมของ

สมาคม Futures and Options World (FOW) 

ที่ฮ่องกง และงานประชุมสมัมนาของสมาคม 

Futures Industry Association (FIA) ที่

ประเทศสงิคโปร์ เป็นต้น เพื่อประชาสมัพนัธ์
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และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัตลาดไทย โดยเฉพาะตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและสนิคา้ของ TFEX  
 

- ร่วมกบับรษิทัสมาชกิจดังาน “2019 Global Trading Symposium: Dubai” ทีเ่มอืงดูไบ สหรฐัอาหรบั    

เอมเิรตส ์โดย TFEX ร่วมเป็นวทิยากรใน

เสวนาพเิศษ ชูศกัยภาพตลาดอนุพนัธ์ไทย

แก่ผูล้งทุนบุคคลและผูล้งทุนสถาบนั พรอ้ม

ออกบูธนิทรรศการ รวมถึงพบปะผู้ลงทุน

ต่างชาติและพันธมิตร เพื่อกระตุ้นความ

สนใจใหเ้ขา้มาซือ้ขายใน TFEX มากขึน้ 
  

- เข้าพบโบรกเกอร์และผู้ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศ ในลกัษณะ One-on-One เพื่อให้ข้อมูลและ

ประชาสมัพนัธ์ความน่าสนใจของตลาดอนุพนัธ์ไทย สนิค้าและบรกิาร รวมทัง้ชกัชวนให้เขา้มาทํา

ธุรกรรมซือ้ขายใน TFEX  
 

1.3 สาํหรบับุคลากรของบริษทัสมาชิก 

TFEX ร่วมกบั TSI ในการใหค้วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ Investment Consulant (IC) ดา้นอนุพนัธอ์ย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้ในแง่สนิค้าและบริการ กลยุทธ์การซื้อขาย และเทคนิคการให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบ               

e-Learning เช่น หลกัสูตร TFEX Specialist หลกัสตูรแนะนํากลยุทธ์การซือ้ขาย Futures และ Options รวมถงึหลกัสูตร

แนะนําเทคนิคการใชค้าํสัง่ Stop Order และ Combo Order เป็นตน้         
 

1.4 การให้ความรูแ้ละประชาสมัพนัธก์ารซ้ือขายผา่นส่ือ 

TFEX มุ่งส่งเสริมการให้ความรู้ ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการซื้อขายของผู้ลงทุน รวมถึง

ประชาสมัพนัธ์การซื้อขายอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ด้วยรูปแบบ เน้ือหา และช่องทางทีห่ลากหลายผ่านสื่อต่างๆ ตามแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย โดยในปี 2562 TFEX ยงัใหค้วามสาํคญักบัการทํา Digital Education & Marketing เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

Lifestyle และความสนใจของผูล้งทุนในยุคปัจจุบนั ดงัน้ี 

- เน้นประชาสมัพนัธ ์สื่อสารการตลาด และส่งเสรมิความรู ้ผ่าน

ช่องทาง Social Media ของ TFEX เช่น Facebook “TFEX 

Station” และ Youtube เพื่อให้สอดคล้องกบั Lifestyle ของ     

ผูล้งทุน และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อย่าง

รวดเรว็ 
 

- พฒันาและจดัทํารายการ “TFEX Night Trade” เพื่อ

อพัเดทตลาด TFEX และตลาดทองคํา รวมถงึสมัภาษณ์

นกัวเิคราะห ์เพื่อเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการซือ้ขาย TFEX 

Gold Products (เช่น Gold Online Futures และ Gold 

Futures) ในช่วงกลางคนื ออกอากาศทาง Facebook 

“TFEX Station” และ You tube 
 

- จดัทํารายการ “TFEX Station Live” เพื่อ Update สถานการณ์ตลาดและสรุปการซือ้ขายใน TFEX 

รวมถึงเชิญนักวิเคราะห์มาร่วมให้มุมมองและกลยุทธ์การเทรด Futures-Options ในแต่ละวัน 

ออกอากาศทาง Facebook “TFEX Station” และ You tube 
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- จดัทํารายการ “Full Options” ที่มุ่งแนะนําแนวคดิและกลยุทธ์การซือ้ขาย SET50 Options ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ในแต่ละสภาวะตลาด โดยเผยแพร่ผ่านสื่อ Online ดว้ยเน้ือหาทีท่ําใหเ้ขา้ใจ

ง่าย น่าตดิตาม และสามารถนําไปปรบัใชใ้นการซื้อขายไดจ้รงิ ออกอากาศทาง Facebook “TFEX 

Station” และ You tube 
 

               
 

- จัดระบบ “TFEX e-Learning” แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่

รวบรวมแนวคดิและเทคนิคการเทรด Futures-Options จาก

เทรดเดอรแ์ละกรูทูีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์เทรด

อนุพันธ์ โดยครอบคลุมเน้ือหาทัง้เรื่องของการบริหารเงิน 

(Money Management) การตกีราฟเทคนิค การสรา้งกลยุทธ์

การเทรด Mindset ที่สําคญั การเทรด Options รวมถึง

หลักสูตรสําหรับมือใหม่ที่เริ่มเทรด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุน

สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายและประสบ

ความสาํเรจ็ในการเทรดมากขึน้ 
 

- จดัทาํเน้ือหาและการนําเสนอขอ้มลูต่างๆ ในเวบ็ไซตข์อง TFEX (www.TFEX.co.th)  
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- จดัทาํ แผ่นพบั หนงัสอื และสือ่สิง่พมิพต่์างๆ เพื่อใหค้วามรูผู้ล้งทุนทัว่ไป 

- จัดทําบทความเพื่อเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

หนงัสอืพมิพ ์Post Today และหนงัสอืพมิพท์นัหุน้ เป็นตน้ 

- จดัทําขอ้มูลการซือ้ขายรายวนั รายสปัดาห ์และรายเดอืน เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสอืพมิพ ์เวบ็ไซต ์

และนิตยสารต่างๆ เช่น หนังสอืพมิพ ์ Bangkok Post เวบ็ไซต ์ Post Today เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกจิ 

เวบ็ไซตท์นัหุน้ เวบ็ไซต์ Manager Online เวบ็ไซต ์ Business Line & Life วารสารการเงนิการ

ธนาคาร และนิตยสาร The Rubber เป็นตน้ 

 

2. โครงการส่งเสริมการซ้ือขายสินค้าในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในปี 2562 TFEX ไดจ้ดัทําโปรโมชัน่ส่งเสรมิการตลาดสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยเป็นโปรโมชัน่เพื่อส่งเสรมิการ

ขยายฐานผูล้งทุนสาํหรบัผูท้ีเ่ปิดบญัชอีนุพนัธใ์หมแ่ละยงัไม่เคยมบีญัชซีือ้ขายอนุพนัธใ์น TFEX มาก่อน นอกจากนัน้ TFEX ยงั

ไดท้าํการตลาดร่วมกบับรษิทัสมาชกิและผูแ้นะนําการลงทุนดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Investment Consultant: IC) โดยให้

รางวลัแก่บุคลากร IC ทีป่ฏบิตัไิดต้ามเงื่อนไขทีก่าํหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานและกจิกรรมการตลาดของบรษิทั

สมาชกิ 
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5. คณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 

67 และ 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

พ.ศ. 2546  โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ อย่างน้อย 2 ใน 5 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดเป็นบุคคล

ซึ่งสามารถปฏบิตัิหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชกิ ผู้ลงทุน หรอืบุคคลซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า                  

ในอัตราส่วนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด คือ อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ลงทุนหรือสามารถดูแลรักษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุน และอย่างน้อย 2 คนต้องเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายหรอื 

จะซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญา หรอืเกีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสนิคา้ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว โดยคณะกรรมการของ 

บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ จาํนวน 9 ท่าน มรีายชื่อดงัต่อไปน้ี 
 

 รายช่ือคณะกรรมการ 

 

1.  ดร. ชยัวฒัน์    วบิลูยส์วสัดิ ์ ประธานกรรมการ  

2.  นายภากร    ปีตธวชัชยั รองประธานกรรมการ 

3.  นายชาญชยั    กงทองลกัษณ์ กรรมการ 

4. นางภทัธรีา    ดลิกรุ่งธรีะภพ กรรมการ  

5. นางสาวภทัรวส ีสวุรรณศร กรรมการ 

6. นายสเุทพ    พตีกานนท ์ กรรมการ 

7. ดร. สมจนิต ์    ศรไพศาล กรรมการ  

8.  นายอภศิกัดิ ์    เกีย่วการคา้ กรรมการ   

9. ดร. รนิใจ    ชาครพพิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 
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 ข้อมูลประวติัคณะกรรมการ 

 

ดร. ชยัวฒัน์  วิบลูยส์วสัด์ิ 

ประธานกรรมการ 

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร,์ Massachusetts 

Institute of Technology ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรแ์ละคณิตศาสตร,์ 

Williams College ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน 

(ปรญิญาบตัร ปรอ.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2536 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่4 
 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการ กองทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุน 

- ทีป่รกึษา บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 -   ประธานคณะกรรมการอาํนวยการ สถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม   

     ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

- ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั   

- ผูว้่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทาํงานทีธ่นาคาร

แห่งประเทศไทยรวม 25 ปี) 

- รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลงั และรกัษาราชการ

แทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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นายภากร ปีตธวัชชัย  

รองประธานกรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- Doctoral of Business Administration in Finance 

and Economics, Boston University                  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- Master of Business Administration, Finance 

Major, University of Wisconsin                            

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (อเิลก็ทรอนิกส)์ สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- Columbia Senior Executive Program, Columbia 

University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น

วทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่7 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่12 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการ กองทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุน 

- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพฒันา            

ตลาดทุนไทย 

- ประธานกรรมการ  

: บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

: บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั 

: บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 

: บรษิทั ฟินเน็ต อนิโนเวชัน่ เน็ตเวริค์ จาํกดั 

: บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จาํกดั 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 
- รองประธานในคณะทาํงานกลุ่มตลาดหลกัทรพัยเ์กดิใหม่

และกรรมการ สมาพนัธต์ลาดหลกัทรพัยโ์ลก 

- รองผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร สายงาน

การเงนิและบรหิารเงนิลงทุน และสายงานการตลาด   

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงนิ  

บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบรหิารการเงนิ บมจ. 

ธนาคารไทยพาณิชย ์

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการจดัการลงทุน 

บรษิทั ไทยพาณิชยนิ์วยอรค์ไลฟ์ประกนัชวีติ จาํกดั 

(มหาชน) 
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นายชาญชัย  กงทองลักษณ์  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Corporate Governance 

for Capital Market Intermediaries สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่2 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการ กรรมการอาํนวยการ บรษิทัหลกัทรพัย ์

ทรนีีตี ้จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ทรนีีตี ้วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทรนีีตี ้วฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 

- กรรมการ บรษิทั ทรนีีตี ้วนั จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ทรนีีตี ้อนิเทลลเิจนส ์พลสั จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ทรนีีตี ้แอ๊ดไวซอรี ่2001 จาํกดั 

- ประธานกรรมการ ชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญา              

ซือ้ขายล่วงหน้า 

- อุปนายก สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

- กรรมการ บรษิทั แอสโกส้ง่เสรมิธุรกจิ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั 

(มหาชน) 

- ประธานอนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญา          

ซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- คณะทีป่รกึษาสาํหรบัมาตรการลงโทษทางแพ่ง 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ                

ตลาดหลกัทรพัย ์

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง                  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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นางภัทธีรา  ดิลกรุ่ ง ธีระภพ  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์University of 

Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลยี  

 -  ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเคม ี(เกยีรตนิิยม)       

    Monash University, Melbourne ประเทศออสเตรเลยี 
 

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 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่1 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส               

วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานคณะทีป่รกึษา สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

- ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย 

- คณะอนุกรรมการดา้นยุทธศาสตรด์จิทิลัของตลาดทุน 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ             

ตลาดหลกัทรพัย ์

- กรรมการ สมาคมตราสารหน้ีไทย 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์

จาํกดั (มหาชน) 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

- รองประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 

- กรรมการ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จาํกดั และ               

บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

- ประธานอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาโท Finance, California State University 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Senior Executive 

Education Program หวัขอ้ Strategy & Innovation 

for Businesses Asia (SIBA) 2019 วทิยาลยั                

การจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิลร่วมกบั MIT Sloan 

School of Management ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่20 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานบรหิารการปฏบิตักิาร 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั ฟินเน็ต อนิโนเวชัน่ เน็ตเวริค์ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมเพื่อ           

ผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 
 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ฝ่ายหอ้งคา้และกาํกบัการซือ้ขาย ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

- ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 



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 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Corporate Governance 

for Capital Market Intermediaries สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่4 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- อนุกรรมการก่อสรา้งอาคาร ตลาดหลกัทรพัย ์                   

แห่งประเทศไทย 

- อนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการ และรกัษาการประธานกรรมการ 

บรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

- ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร               

บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

- ประธานกติตมิศกัดิ ์บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั 

(มหาชน)  

- ประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย  

- นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
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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 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Chartered Financial 

Analyst (CFA) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Certified Financial 

Planner (CFP™) 

- NYSE General Securities Representative 

Examination (Series 7) 

- Financial Advisor License 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่3 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

ทหารไทย จาํกดั 

- อนุกรรมการอุทธรณ์ ของบรษิทั สาํนกัหกับญัช ี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- รองประธานกรรมการและกรรมการอสิระ สมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย 

- กรรมการ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- 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 
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นายอภิศัก ด์ิ  เ ก่ียวการค้า  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Chaminade University of 

Honolulu ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีสงัคมวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Asian International Executive Program, 

INSEAD 

- หลกัสตูร Senior Executive Program, Wharton, 

University of Pennsylvania 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น

วทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่13 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่29 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- รองผูจ้ดัการ สายงานการเงนิและบรหิารเงนิลงทุน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 -  กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)  
     จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัย ์       

ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารการเงนิ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ ธนาคารกมัพชูาพาณิชย ์
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ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์  

กรรมการผู้จ ัดการ  

   

 

การศึกษา 

- Doctor of Business Administration, Cleveland 

State University, Cleveland, Ohio                 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- Global Leaders Programme 2004, Global 

Institute For Tomorrow 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Chartered Financial 

Analyst (CFA) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการ

พลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่9 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่7 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู 

สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นที ่8 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- รองผูจ้ดัการ สายงานการตลาด ตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์

จาํกดั 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการ หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาธุรกจิและ

ผลติภณัฑ ์สายงานการตลาด ตลาดหลกัทรพัย ์                

แห่งประเทศไทย 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธรุกจิหลกัทรพัย ์    

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ ์         

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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 การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการของ บมจ.ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้จดัให้มขีึน้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

โดยไดม้กีารกาํหนดไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี พรอ้มทัง้กาํหนดใหม้กีารประชุมเป็นการพเิศษเพิม่ตามความจาํเป็น  
 

ทัง้น้ี ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มกีารประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยการเขา้

ร่วมประชุมของคณะกรรมการ สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือ 
จาํนวนครัง้ท่ีประชุม/ 

การประชมุทัง้หมด 

1.   ดร. ชยัวฒัน์   วบิลูยส์วสัดิ ์                   ประธานกรรมการ 5/6 

2.  นายภากร ปีตธวชัชยั  รองประธานกรรมการ 6/6 

3. นายชาญชยั กงทองลกัษณ์  กรรมการ 6/6 

4.  นางภทัธรีา ดลิกรุ่งธรีะภพ กรรมการ 6/6 

5.  นางสาวภทัรวส ี สวุรรณศร  กรรมการ 6/6 

6. นายสเุทพ   พตีกานนท ์ กรรมการ 6/6 

7.  ดร. สมจนิต ์ ศรไพศาล              กรรมการ 6/6 

8. นายอภศิกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการ 6/6 

9.  ดร. รนิใจ ชาครพพิฒัน์  กรรมการผูจ้ดัการ 6/6 

 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2562 ค่าตอบแทนรวมทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการทีเ่ป็นบุคคลภายนอก รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 2,115,000 บาท 

(สองล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นห้าพนับาทถ้วน) ทัง้น้ี กรรมการซึ่งเป็นผู้บรหิารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะไม่ได้รบั

ค่าตอบแทนกรรมการ 

นอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งต้น ไม่มกีรรมการของบรษิทัท่านใดมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ 

ทีบ่รษิทัทาํขึน้ 

 

 การถือหุ้นของกรรมการในบริษทัในเครอื 

ไม่ม ีเน่ืองจาก บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ ไมม่บีรษิทัในเครอื 
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 ข้อมูลการถือหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการ ณ 31 ธนัวาคม 2562 มดีงัน้ี  

รายช่ือกรรมการ 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ 1 จาํนวนหุ้นเพ่ิม/(ลด) 

ระหว่างปี ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

1.  ดร. ชยัวฒัน์  วบิลูยส์วสัดิ ์
 - - - 

2.  นายภากร ปีตธวชัชยั 1 1  - 

3.   นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ - - - 

4.  นางภทัธรีา ดลิกรุ่งธรีะภพ - - - 

5.  นางสาวภทัรวส ี สวุรรณศร 1 1 - 

6.   นายสเุทพ พตีกานนท ์ - - - 

7. ดร. สมจนิต ์ ศรไพศาล - - - 

8.  นายอภศิกัดิ ์ เกีย่วการคา้ - - - 

9. ดร. รนิใจ ชาครพพิฒัน์  1 1 - 
 

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

 คณะอนุกรรมการของบริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ปี 2562 

1.   คณะอนุกรรมการวินัย 

วาระการดาํรงตําแหน่ง ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าว มีอํานาจในการพิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือ                       

มสีว่นเกีย่วขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พจิารณาและสัง่การอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมถงึการปฏบิตัอิื่นใดทีจ่ําเป็นต่อกระบวนการพจิารณาความผดิและลงโทษทางวนิัย และ     

กรณีอื่นตามทีค่ณะกรรมการอนุมตัยิกเวน้การพจิารณาความผดิและสัง่ลงโทษดงัต่อไปน้ีใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการ 

1) การสัง่หา้มสมาชกิรายใดรายหน่ึงทาํการซือ้หรอืขายเฉพาะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง

หรอืหลายลกัษณะภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

2) การสัง่หา้มสมาชกิรายใดรายหน่ึงทาํการซือ้หรอืขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

3) การสัง่เพกิถอนสมาชกิภาพของสมาชกิ 

4) กรณีอื่นทีค่ณะกรรมการกาํหนด  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชาญชยั    

2. นายสเุทพ 

3. รศ. ธติพินัธุ ์

4. นายสอาด   

5. ดร. รนิใจ 

กงทองลกัษณ์ 

พตีกานนท ์

เชือ้บุญชยั 

ธรีโรจนวงศ ์

ชาครพพิฒัน์ 

ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 
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2.  คณะกรรมการอทุธรณ์ 

วาระการดาํรงตําแหน่ง ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

โดยคณะกรรมการดงักล่าว มอีาํนาจพจิารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์เพื่อเสนอความเหน็เกีย่วกบัคําอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการเพื่อพจิารณาสัง่การ พจิารณาคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคาํสัง่ลงโทษ พจิารณาและสัง่การอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมตลอดถงึการปฏบิตัอิื่นใดทีจ่าํเป็นต่อกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์ 
 

3.   คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 วาระการดาํรงตําแหน่ง อนุกรรมการกองทุนมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี ยกเวน้อนุกรรมการทีเ่ป็น

กรรมการตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหม้วีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 1 ปี 

ตามขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หมวด 1100 กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หมายเหตุ: ลําดบัที ่1-2 วาระดาํรงตําแหน่ง คราวละ 1 ปี และลําดบัที ่3-6 วาระดาํรงตําแหน่ง คราวละ 2 ปี 
 

โดยคณะอนุกรรมการดงักล่าว มหีน้าทีด่งัน้ี 

1) กาํหนดนโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิของกองทุน  

2) พจิารณาและเสนอความเหน็ในการจ่ายชดเชยทรพัยส์นิเพื่อใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนต่อคณะกรรมการ 

3) สนบัสนุนใหเ้กดิความมัน่ใจแก่ผูล้งทุนทีซ่ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

4) ดาํเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชาล ี  

2. ดร. กุลภทัรา   

3. นายยิง่ยง 

4. นายวนัชาต ิ 

5. ศ.ดร. อญัญา 

จนัทนยิง่ยง 

สโิรดม 

นิลเสนา 

สนัตกุิญชร 

ขนัธวทิย ์

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางภทัธรีา    

2. ศ.พเิศษ กติพิงศ ์

3. นางพรพริง้ 

4. นายเก่งกลา้   

5. ดร. รนิใจ 

6. นางสาวปวณีา 

ดลิกรุ่งธรีะภพ 

อุรพพีฒันพงศ ์

สขุสนัตสิวุรรณ 

รกัเผ่าพนัธุ ์

ชาครพพิฒัน์ 

ศรโีพธิท์อง 

ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
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6. งบการเงิน 
 

เสนอผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซึง่ประกอบดว้ย                 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผูถ้อืหุ้น และงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการ

บญัชทีีส่าํคญั 

 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร                         

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ

ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญช ี                     

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง                   

เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์             

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน  

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามทีค่วร ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการ

แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่อง                

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ือง                   

เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก                        

การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน               

ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูง                             

แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระสําคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระสาํคญั         

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และการสงัเกต                 

และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจาก        

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้                

และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเสีย่ง              

ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก

ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้น                     

การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม                

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน                  

ของบรษิทั 

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ี              

และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร  

 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารจากหลักฐาน                    

การสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์                          

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหร ือไม่                    

ถ้าข้าพเจ้าได้ข ้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ม ีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัช ี                  

ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งในงบการเงนิ หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที ่                       

ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัท                       

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
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• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ                   

และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้ 

ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบใน

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 ดร.ศุภมติร เตชะมนตรกุีล 

กรงุเทพมหานคร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3356 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2563 บริษทั ดีลอยท ์ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

 

 
  



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

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 

      
 

หมายเหต ุ
 

2562 
 

2561 

สินทรพัย ์
     

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 
 

40,531 
 

21,134 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  7 
 

56,963 
 

48,425 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 5 
 

1,015,000 
 

905,000 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 8 
 

11,659 
 

11,877 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
  

1,124,153 
 

986,436 

      
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

     

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 18 
 

110,237 
 

104,150 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
  

110,237 
 

104,150 

รวมสินทรพัย ์
  

1,234,390 
 

1,090,586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี  
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 

      
 

หมายเหต ุ
 

2562 
 

2561 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
     

หน้ีสนิหมุนเวยีน 
     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 9 
 

44,624 
 

40,136 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 
  

25,061 
 

32,123 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 
  

2,161 
 

1,257 

รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 
  

71,846 
 

73,516 

      
หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 

     
เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครอง 

     
ผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 18 

 
54,041 

 
48,802 

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 
  

54,041 
 

48,802 

รวมหน้ีสนิ 
  

125,887 
 

122,318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี  



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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 

      
 

หมายเหต ุ
 

2562 
 

2561 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) 
     

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
     

ทุนเรอืนหุน้ 
     

ทุนจดทะเบยีน 
     

หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท  11 
 

500,000 
 

500,000 

            

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 
     

หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท  
     

ชาํระครบแลว้ 11 
 

500,000 
 

500,000 

      
เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 18 

 
56,196 

 
55,348 

กาํไรสะสม 
     

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย  12 
 

44,726 
 

31,632 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 
  

507,581 
 

381,288 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 
  

1,108,503 
 

968,268 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
  

1,234,390 
 

1,090,586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี  



รายงานประจาํปี 2562 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 

     
 

หมายเหต ุ 2562 
 

2561 

รายได ้
    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 13 588,240 
 

560,666 

รายไดด้อกเบีย้ 
 

15,611 
 

12,044 

รายไดอ้ื่น 
 

26,549 
 

11,667 

รวมรายได ้
 

630,400 
 

584,377 

     ค่าใชจ้่าย 
    

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 14 301,995 
 

277,590 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 10                - 
 

493 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

2,115 
 

2,180 

รวมค่าใชจ้่าย 
 

304,110 
 

280,263 

     กาํไรสทุธก่ิอนภาษเีงนิได ้
 

326,290 
 

304,114 

รายการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
    

รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 
    

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ 18 848 
 

686 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้
 

327,138 
 

304,800 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 15 (65,258) 
 

(60,823) 

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี 
 

261,880 
 

243,977 

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น 
 

               - 
 

               - 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
 

261,880 
 

243,977 

     กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 16                 5.24  
 

              4.88  

     จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (จาํนวนพนัหุน้) 
 

50,000 
 

50,000 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 

  
ทุนท่ีออก 

 
 เงินกองทุนคุ้มครอง  

 
กาํไรสะสม 

  

  
และ 

 
ผูล้งทุนในสญัญา 

 
สาํรองตาม 

    

 
หมายเหต ุ ชาํระแลว้ 

 
ซ้ือขายลว่งหน้า 

 
กฎหมาย 

 
ยงัไม่ได้จดัสรร 

 
รวม 

           ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
 

500,000 
 

54,662 
 

19,433 
 

201,211 
 

775,306 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
 

             - 
 

686 
 

          - 
 

243,291 
 

243,977 

เงนิปันผลจ่าย 17              - 
 

                - 
 

          - 
 

(51,015) 
 

(51,015) 

สาํรองตามกฎหมาย 12              - 
 

                - 
 

12,199 
 

(12,199) 
 

            - 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

500,000 
 

55,348 
 

31,632 
 

381,288 
 

968,268 

           
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 
500,000 

 
55,348 

 
31,632 

 
381,288 

 
968,268 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
 

             - 
 

848 
 

          - 
 

261,032 
 

261,880 

เงนิปันผลจ่าย 17              - 
 

                - 
 

          - 
 

(121,645) 
 

(121,645) 

สาํรองตามกฎหมาย 12              - 
 

                - 
 

13,094 
 

(13,094) 
 

            - 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

500,000 
 

56,196 
 

44,726 
 

507,581 
 

1,108,503 



 รายงานประจาํปี 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 

 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 

     
 

หมายเหต ุ 2562 
 

2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้
 

327,138 
 

304,800 

รายการปรบัปรุง   
    

รายไดด้อกเบีย้ 
 

(15,611) 
 

(12,044) 

รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 
    

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ 18 (848) 
 

(686) 

     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์     

และหน้ีสนิดาํเนินงาน  
301,679 

 
292,070 

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง     
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 

 
(8,509) 

 
1,095 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 
 

218 
 

(241) 

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 

(6,321) 
 

(13,007) 

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

 
4,488 

 
(2,588) 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 
 

              - 
 

(1,452) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 
 

904 
 

(1,021) 

เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครอง 
    

ผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 

5,239 
 

11,978 

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน  
306,698 

 
286,834 

หกั  จ่ายภาษเีงนิได ้
 

(72,320) 
 

(38,351) 

      เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน  
 

234,378 
 

248,483 



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : พนับาท 

     

 
หมายเหต ุ 2562 

 
2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
    

ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
 

15,582 
 

11,966 

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 5 (150,000) 
 

(225,000) 

เงนิสดรบัจากการชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 5 40,000              
 

          - 

รบัผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 1,082 
 

1,029 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ  
(93,336) 

 
(212,005) 

     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

    
จ่ายเงนิปันผล 17 (121,645) 

 
(51,015) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  
(121,654) 

 
(51,015) 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 
 

19,397 
 

(14,537) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม  
21,134 

 
35,671 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  6 40,531 
 

21,134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 



 รายงานประจาํปี 2562 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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1. การดาํเนินงานและข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย

เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2547 มทีี่อยู่ที่ได้จดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 93 ชัน้ 16 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัคอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (จดัตัง้ในประเทศไทย) ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทั ในอตัรา

รอ้ยละ 100 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและที่ปรึกษาเพื่อการซื้อขายสัญญา                           

ซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบญัญัติสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

2. เกณฑก์ารจดัทาํและนําเสนองบการเงินและนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

เกณฑก์ารจดัทาํและนําเสนองบการเงนิและนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั มดีงัต่อไปน้ี 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํและนําเสนองบการเงนิ 

บรษิัทจดัทําบญัชเีป็นเงนิบาทและจดัทําและนําเสนองบการเงนิตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน                

การรายงานทางการเงนิและวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัทได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง “การนําเสนอ               

งบการเงนิ” ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 

เป็นตน้ไป และตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง “กาํหนดรายการย่อทีต่้องมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2559”  ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2559 

งบการเงนิได้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้นเรื่องที่

อธบิายในนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัในลาํดบัต่อไป 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มเีน้ือความ

ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

  



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลต่อการรายงาน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิสาํหรบังวดบญัชี

ปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ                            

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัให ้              

มขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏบิตัิน้ีไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิของบรษิัท อย่างไรกต็าม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลกัการสําคญัคือ มาตรฐานการรายงาน               

ทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า โดยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได ้                          

ของบริษัทได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.12 การนํามาตรฐาน                            

มาถอืปฏบิตัไิม่ไดม้ผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ            

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ ซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ และจะมผีลบงัคบัใช้

สาํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที ่32 การแสดงรายการสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที ่19 การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวข ้างต้น กําหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื่องม ือ                 

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกจิการ (Business Model) หลกัการเกี่ยวกบัวธิกีาร

คํานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงนิโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ

หลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ                  
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ทางการเงนิ มาตรฐานเหล่าน้ีจะนํามาแทนมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ

เมื่อมผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กําหนดหลกัการสําหรบัการระบุสญัญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงิน                    

ทัง้ทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีนํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ                  

เรื่องสญัญาเช่าเมื่อมผีลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า การตคีวามมาตรฐาน

การบญัช ีฉบบัที่ 15 เรื่อง สญัญาเช่าดําเนินงาน – สิง่จูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การตีความมาตรฐานการบญัช ี               

ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐาน                  

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

สําหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

สาระสาํคญั โดยยกเลกิการแยกประเภทระหว่างสญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิภายใต้มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 17 และกําหนดให้ผู ้เช่ารบัรู ้รายการสนิทรพัย์สทิธิการใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า                 

ณ วันที่ส ัญญาเช่าเริ่มมีผลสําหรับสัญญาเช่าทัง้หมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าซึ่ง                      

สนิทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า อย่างไรก็ตาม การบัญชีสําหรบัผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสญัญาเช่าเป็น               

สญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าการเงนิโดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิอื่นๆ  

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที ่12 ภาษเีงนิได ้

ฉบบัที ่19 ผลประโยชน์พนกังาน 

ฉบบัที ่23 ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัที ่28 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่3 การรวมธุรกจิ 

ฉบบัที ่11 การร่วมการงาน 

ผู้บรหิารของบรษิัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งมาเริม่ถือปฏิบตัิกบังบการเงนิของบรษิัท            

เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบังคบัใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบ                   

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว                   

มาถอืปฏบิตัไิม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัในงวดทีจ่ะเริม่ถอืปฏบิตั ิ

 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
48 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

รายการที่รวมในงบการเงนิของบรษิทัถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิหลกั              

ทีบ่รษิทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน) งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาทซึ่งเป็นสกุลเงิน  

ที่ใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิที่ใช้นําเสนองบการเงนิของบรษิทั 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 

ณ วนัทีเ่กดิรายการหรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่

เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและที่เกดิจากการแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่

เป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน  

เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน 

องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกาํไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

2.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื และเงนิฝากสถาบนัการเงนิทุกประเภท              

(แต่ไม่รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิประเภททีต่้องจ่ายคนืเมื่อสิน้ระยะเวลาทีก่ําหนด) เงนิลงทุนระยะสัน้อื่น             

ทีม่สีภาพคล่องสงูและมวีตัถุประสงคใ์นการถอืไวเ้พื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและจ่ายชําระภาระผูกพนั                     

ในระยะสัน้ ซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า 

2.6 การลงทุนของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

เงนิลงทุนเพื่อคา้ คอื เงนิลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากําไรจากการเปลีย่นแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้ 

และแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

เงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบกําหนด คอื เงนิลงทุนทีม่กีําหนดเวลาและผูบ้รหิารตัง้ใจแน่วแน่และมคีวามสามารถ

ถอืไว้จนครบกําหนดได้แสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่จะครบกําหนดภายใน 12 เดอืนนับแต่              

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกจ็ะแสดงไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

เงินลงทุนเผื่อขาย คอื เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสรมิสภาพคล่องหรือเมื่อ                

อตัราดอกเบีย้เปลีย่นแปลงไดแ้สดงรวมไวใ้นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีทีฝ่่ายบรหิารแสดงเจตจํานง              

ที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กจ็ะแสดงรวมไว้ในสนิทรพัย์

หมุนเวยีน หรอืเวน้แต่กรณีทีฝ่่ายบรหิารมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งขายเพื่อเพิม่เงนิทุนดาํเนินงาน จงึจะแสดงรวมไว้

ในสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

เงนิลงทุนทัง้ 3 ประเภทรบัรู้มูลค่าเริม่แรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ให้ไป

เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการทาํรายการ 
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เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน

วัดตามราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ วันทําการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย ์                   

แห่งประเทศไทยและศูนย์ซือ้ขายตราสารหน้ีไทย รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุน

เพื่อค้ารบัรู้ในกําไรหรือขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงินลงทุนเผื่อขายรบัรู้ใน              

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

เงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบกําหนดวดัมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ที่

แทจ้รงิ หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

บรษิทัจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าเงนิลงทุนนัน้อาจมคี่าเผื่อการดอ้ยค่าเกดิขึน้ 

หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจาก                

ค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่าย           

เมื่อเปรียบเทยีบกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุน กรณีที่จําหน่าย           

เงนิลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหน้ีหรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน         

ทีจ่าํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัดว้ยราคาตามบญัชจีากจาํนวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้

2.7 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (ถา้ม)ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารชําระหน้ี และการคาดการณ์เกีย่วกบัการชําระหน้ี   

ในอนาคตของลูกค้า ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต สถานการณ์ที่อาจทําให้ทราบและระบุได ้               

ถงึการผดินัดชําระหน้ี และการพจิารณาแนวโน้มของตลาด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจะถูกจําหน่ายออกจาก

บญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสญู และจะบนัทกึไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

2.8 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีบ่รษิทัซือ้มาและมอีายุการใชง้านจํากดั ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์สดงในราคาทุน 

หกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจะถูกตดัจําหน่ายและบนัทกึในกําไร

หรอืขาดทุน โดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจินับจากวนัที่อยู่                 

ในสภาพพรอ้มใชง้าน ระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี 

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยผู้บริหารจะม ี                   

การทบทวนค่าตดัจําหน่ายเมื่ออายุการใชป้ระโยชน์มคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอื                

มกีารตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้
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2.9 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

สนิทรัพย์ที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า ราคา                  

ตามบญัชอีาจสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชขีอง

สนิทรพัยส์งูกว่ามลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึง่หมายถงึจาํนวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนใน

การขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สนิทรพัย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อ

วตัถุประสงคข์องการประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึง่

รบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปได้ที่จะกลบัรายการขาดทุนจากการ              

ดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

2.10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 

2.11 ประมาณการหน้ีสนิ 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จ ัดทําไว ้                   

อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึง่การชาํระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะสง่ผล

ใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจาํนวนทีต่อ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื  

บริษัทจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิ โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามา               

จ่ายชําระภาระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึง่สะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่า

ของเงนิตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหน้ีสนิที่กําลงัพจิารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสนิ

เน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 

  



 รายงานประจาํปี 2562 
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2.12 ผลประโยชน์พนกังาน 

1) ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

บรษิทัรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และสทิธกิารลาพกัรอ้นสะสมเป็นค่าใชจ้่าย

เมื่อเกดิรายการ 

2) กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมกองทุนสาํรองเลีย้งชพีสาํหรบัพนักงานของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กองทุนสาํรอง

เลี้ยงชพีดงักล่าวได้รบัเงนิเขา้สมทบกองทุนจากพนักงานและบรษิัท เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพี              

ของบรษิัทบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี               

ทีไ่ดจ้่ายเงนิสมทบนัน้ 

2.13  รายได ้

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการรบัรู้รายได้ที่

เปลี่ยนหลกัการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทํากบัลูกค้า  

ทําให ้นโยบายการบญัช ีสําหรบัการรบัรู ้รายได ้ สําหรบัปีสิ ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561                  

มคีวามแตกต่างกนั ดงัน้ี  

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

รายไดค่้าธรรมเนียมการซือ้ขาย รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชกิแรกเขา้ และรายไดค้่าแรกเขา้ใชบ้รกิารขอ้มูล 

รบัรูเ้ป็นรายได ้เมื่อกจิการปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี และรายได้ค่าบริการข้อมูลตามระยะเวลา รับรู้รายได้ตามภาระที่ต้องปฏิบัต ิ                          

เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยคาํนึงถงึอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบ

อายุและคาํนึงถงึจาํนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 

รายไดอ้ื่นรบัรูเ้มื่อมสีทิธใินการรบัเงนิ 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

รายไดค่้าธรรมเนียมการซือ้ขาย และรายไดค้่าบรกิารขอ้มลูรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกประกอบด้วย ค่าแรกเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าแรกเขา้

เป็นสมาชกิ รบัรูร้ายไดท้นัทเีมื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ สว่นค่าธรรมเนียมรายปีรบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา 

2.14 ค่าใชจ้่าย 

ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

2.15 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยผลประโยชน์ทีจ่่ายใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิัท (โดยไม่รวมเงนิเดอืน 

โบนสั และผลประโยชน์เกีย่วขอ้งทีจ่่ายใหก้บัผูบ้รหิาร) 
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2.16 การจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถอืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูใ้นงบการเงนิของบรษิทัในรอบระยะเวลาบญัช ี ซึง่ทีป่ระชุม          

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

2.17 กาํไรต่อหุน้ 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน คํานวณจากกําไรสุทธิโดยหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ วนัที ่              

ในงบแสดงฐานะการเงนิ ในกรณีทีม่กีารเพิม่ทุน จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักคํานวณตามระยะเวลา

การรบัชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 

2.18 ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี             

ภาษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้นกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี่เกีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

หรอืรายการรบัรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงนิได้ต้องรบัรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือ

โดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืทีค่าดได้

ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบ               

แสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนํากฎหมายภาษีไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับ                

การตีความ และจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษ ี                    

แก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จาํนวนตามวธิหีน้ีสนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละ

หน้ีสิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษ ี                       

(และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ 

หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากจิการจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอ        

ทีจ่ะนําจาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนั กต่็อเมื่อกจิการ

มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 

และทัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิ

โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนั โดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภาษีต่างกนั

ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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2.19 การวดัมลูค่ายุตธิรรมและกระบวนการประเมนิมลูค่า 

การวดัมลูค่ายุตธิรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มลู 

บรษิัทได้มีการสอบทานขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่มนีัยสําคญัและรายการปรบัปรุงมูลค่าอย่างสมํ่าเสมอ            

ในกรณีที่นําข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม บริษัทจะประเมินหลักฐานที่ได้รับจาก               

บุคคลที่สามเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่ามูลค่าดงักล่าวเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน             

ฉบบัที ่13 รวมถงึการจดัลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าว 

เมื่อทําการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน บริษัทจะใช้ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได ้               

เป็นอันดับแรก โดยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดลําดับชัน้ตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในเทคนิค                      

การประเมนิมลูค่าเพื่อวดัมลูค่ายุตธิรรมดงัน้ี 

- ระดบัที ่1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัย ์หรอืหน้ีสนิ

อย่างเดยีวกนัและกจิการสามารถเขา้ถงึตลาดนัน้ ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

- ระดบัที ่2 เป็นขอ้มลูอื่นทีส่งัเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มสาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้ หรอืหน้ีสนินัน้

นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 

- ระดบัที ่3 เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้ 

3. การใช้ดลุยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งข้อมูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

3.1 ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการใชน้โยบายการบญัช ี

ในการจดัทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารของบรษิทัต้องอาศยัดุลยพนิิจหลาย

ประการในการกาํหนดนโยบายการบญัช ีการประมาณการ และการตัง้ขอ้สมมตฐิาน ซึง่มผีลกระทบต่อการแสดงจํานวน

สนิทรพัย์ หน้ีสนิและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

รวมทัง้การแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณา                             

อย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจมคีวามแตกต่างไปจากประมาณการนัน้ 

3.2  แหล่งขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

บริษัทมีประมาณการทางบัญชี ซึ่งใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ถึงแม้ว่าการ                

ประมาณการของผู้บรหิารไดพ้จิารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ผลทีเ่กิดขึ้นจริงอาจ              

มีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน้ ประมาณการทางบญัชีที่สําคญัและข้อสมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่ง

อย่างเป็นสาระสําคญัที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหน้ีสนิในรอบระยะเวลา                

บญัชหีน้า  
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4. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการบรหิารทุนนัน้ เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบรษิัท 

เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่

เหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนของเงนิลงทุน 

ในการดาํรงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทนุ บรษิทัอาจปรบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ตามผลการดาํเนินงาน

ของบรษิทั 

5. รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

กจิการและบุคคลที่ควบคุมบรษิัทหรอืถูกควบคุมโดยบรษิัทหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกบับรษิัททัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ                  

บรษิทั กจิการย่อยและกจิการย่อยลาํดบัถดัไป กจิการร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของสว่นไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทั

ซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกจิการ ผู้บรหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิัท ตลอดจนสมาชกิ               

ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ จะคํานึงถึงรายละเอียดของ

ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

ความสมัพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือ                 

เป็นกจิการทีบ่รษิทัควบคุม หรอืควบคุมร่วมกนั หรอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีม่รีายการบญัชกีบับรษิทัมดีงัน้ี 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

   

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไทย เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ถอืหุน้ของบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 100  

     และกรรมการทัง้หมดเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั ไทย เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของ 

     ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

บรษิทั แฟมมลิี ่โนฮาว จาํกดั ไทย เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่อืหุน้ร่วมโดยผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

     ในอตัรารอ้ยละ 50 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  

  

รายไดค้่าบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 

รายไดด้อกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่าระหว่างอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลทีม่ ี

 

   ระยะเวลา 1 ปี หรอือตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 1 ปี สาํหรบั 

   นิตบิุคคลวงเงนิ 10 ลา้นบาทโดยเฉลีย่ 4 ธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย ตน้ทุนบวกกาํไรสว่นเพิม่ 
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รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

  2562  2561 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท  พนับาท 

     

รายไดค้่าบรกิารขอ้มลู กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,071  2,064 

     รายไดด้อกเบีย้ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 15,013  11,513 

          
ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 259,122  244,491 

 กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  1,200 

  259,122  245,691 

 

ยอดคงเหลอืของรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

  2562  2561 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท  พนับาท 

ลกูหน้ีอื่น ผูถ้อืหุน้ใหญ่ -  124 

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 30,102  28,004 

     รายไดร้บัล่วงหน้า กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 72  72 

 

 อตัราดอกเบี้ย     

 2562  2561  2562  2561 

 รอ้ยละต่อปี  รอ้ยละต่อปี  พนับาท  พนับาท 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1.24 – 1.81  1.35 – 1.74  1,015,000  905,000 

 

ผูถ้อืหุ้นใหญ่มนีโยบายรวมศูนยก์ารลงทุน โดยผูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นศูนยก์ลางการบรหิารเงนิลงทุนเพื่อประสทิธภิาพและ

ผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทัง้น้ีผูถ้อืหุน้ใหญ่จะกูย้มืจากบรษิทัย่อยในรปูของตัว๋สญัญาใชเ้งนิซึง่มกีาํหนดระยะเวลา                    

ไถ่ถอน 1 ปี ทัง้น้ี อตัราดอกเบีย้กูย้มืทีก่าํหนดจะเป็นอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามอตัราดอกเบีย้ของตลาด โดยอา้งองิกบั                  

อตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่าระหว่างอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลทีม่รีะยะเวลา 1 ปี หรอือตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี                

สําหรับนิติบุคคลวงเงิน 10 ล้านบาท โดยเฉลี่ย 4 ธนาคาร (โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการทบทวนใหม่                        

ตามความเหมาะสม) 

 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  มดีงัน้ี 

 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 905,000  680,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 150,000  225,000 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้           (40,000)  - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 1,015,000  905,000 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

เงนิฝากประเภทออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั 40,531  21,134 

 

40,531   21,134  

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เงนิฝากประเภทออมทรพัยม์อีตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.375 – 0.80 ต่อปี                  

(2561 : ระหว่างรอ้ยละ 0.50 – 0.80 ต่อปี) 

7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

ลูกหน้ีการค้า    

กจิการอื่นๆ 285  1,013 

 285  1,013 

ลูกหน้ีอ่ืน    

รายไดค้า้งรบั    

กจิการอื่นๆ 56,401  47,040 

รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั    

กจิการอื่นๆ 277  248 

ลกูหน้ีอื่น    

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ดหูมายเหตุขอ้ 5) -  124 

 56,678  47,412 

 56,963  48,425 



 รายงานประจาํปี 2562 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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การวเิคราะหอ์ายุของลกูหน้ีการคา้ มดีงัน้ี 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

ลกูหน้ีการคา้    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ -  102 

เกนิกาํหนดชาํระ    

น้อยกว่า 3 เดอืน 285  779 

3 - 6 เดอืน -  129 

6 - 12 เดอืน -  3 

 258  1,013 

โดยทัว่ไประยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของบรษิทัมรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 วนัถงึ 15 วนั 

8. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่า่ย 11,633  11,633 

ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งรบั -  112 

อื่น ๆ  26  132 

 11,659  11,877 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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9. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

เจ้าหน้ีการค้า    

กจิการอื่นๆ 1,800  1,760 

 1,800  1,760 

เจ้าหน้ีอ่ืน    

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย    

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ดหูมายเหตุขอ้ 5) 30,102  28,004 

กจิการอื่นๆ 9,512  7,275 

รายไดร้บัล่วงหน้า    

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ดหูมายเหตุขอ้ 5) 72  72 

กจิการอื่นๆ 3,138  2,902 

เจา้หน้ีอื่น ๆ    

กจิการอื่นๆ -  123 

 42,824  38,376 

 
 

44,624  40,136 

10.      ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่น ๆ -  476 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี  -  17 

 -  493 

บรษิัทได้เขา้ร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชพีสําหรบัพนักงานของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยพนักงานจ่ายเงนิสะสม             

ในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงนิเดอืน และบรษิัทจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 10 ของเงนิเดอืนของพนักงานทุกเดอืน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชพีน้ีได้จดทะเบยีนเป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชพีตามขอ้กําหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน               

โดยผูจ้ดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุญาตแห่งหน่ึง 

 

11. ทุนเรอืนหุ้น 

หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจีาํนวน 50,000,000 หุน้ ซึง่มรีาคามูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและ

ชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 



 รายงานประจาํปี 2562 
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59 

12. สาํรองตามกฎหมาย 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 31,632  19,433 

สาํรองเพิม่ระหว่างปี 13,094  12,199 

ยอดคงเหลอืปลายปี 44,726  31,632 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อย                    

ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                  

ทุนจดทะเบยีน เงนิสาํรองน้ีไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้

13. รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

ช่วงเวลาแห่งการรบัรู ้    

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง    

รายไดค่้าธรรมเนียมการซือ้ขาย 541,134  509,473 

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชกิแรกเขา้ 200  2,825 

รายไดค่้าแรกเขา้ใชบ้รกิารขอ้มลู 320  166 

 541,654  512,464 

ตลอดช่วงเวลา    

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชกิรายปี 20,000  20,000 

รายไดค่้าบรกิารขอ้มลู 26,586  28,202 

 46,586  48,202 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 588,240  560,666 
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14. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร (ดหูมายเหตุขอ้ 5) 259,122  244,491 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าทีป่รกึษา 19,105  7,739 

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 18,491  20,964 

ค่าธรรมเนียมสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์    

และตลาดหลกัทรพัย ์ 2,000  2,000 

อื่น ๆ 3,277  2,396 

 301,995  277,590 

15. ภาษีเงินได้ 

ภาษเีงนิได ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั:    

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 65,258  60,488 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 65,258  60,488 

    

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี    

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว  -  335 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี -  335 

รวมภาษเีงนิได ้ 65,258  60,823 
 

 

 

 

 

 

 



 รายงานประจาํปี 2562 
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ภาษีเงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษีเงนิไดข้องบรษิัทมจีํานวนเงนิแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎขีองกําไรทางบญัชคีูณกบั

อตัราภาษขีองประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

กาํไรสทุธก่ิอนภาษเีงนิได ้ 327,138  304,800 

    

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  65,428  60,960 

รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน    

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ               (170)                (137) 

ภาษเีงนิได ้    65,258  60,823 

    

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (รอ้ยละ)  19.95  19.96 

16. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั ดว้ยจํานวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก               

ทีอ่อกจาํหน่ายในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

 2562  2561 

กาํไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 261,880  243,977 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัที ่    

   ออกจาํหน่ายในระหว่างปี (พนัหุน้) 50,000  50,000 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 5.24  4.88 

 

17. เงินปันผล 

ในการประชุมสามญัประจําปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตักิารจดัสรรกําไรสําหรบัปีสิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็นเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 1.0203 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิ

ทัง้สิ้น 51.02 ล้านบาท และอนุมตัิให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 12.20 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าว                      

ไดจ้่ายไปแลว้ในระหว่างปี 2561 

ในการประชุมสามญัประจําปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตักิารจดัสรรกําไรสําหรบัปีสิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 2.4329 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิ

ทัง้สิ้น 121.65 ล้านบาท และอนุมัติให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 13.09 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าว                     

ไดจ้่ายไปแลว้ในระหว่างปี 2562 
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18. เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในปี 2555 คณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Investor 

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

กองทุนไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2555 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด ทั ้ง น้ี  ผู้ลงทุนที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นลูกค้าของสมาชิกกองทุน                             

โดยเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย นิติบุคคลที่จดัตัง้ในประเทศไทย ซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบนัตามพระราชบญัญัติสญัญา                 

ซือ้ขายล่วงหน้า 2546 ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มบีรษิัทหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า  

เขา้เป็นสมาชกิกองทุนจาํนวน 37 ราย (2561 : 37 ราย) 

ทรพัย์สนิของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของบรษิัท เงนิค่าเขา้เป็นสมาชิกและเงินสมทบที่เรียกเก็บจาก

สมาชกิกองทุน ดอกผลหรอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากเงนิและทรพัยส์นิของกองทุน ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายเพื่อการดาํเนินงาน

ของกองทุน ทัง้น้ี ในช่วงเริม่จดัตัง้กองทุนจะมทีรพัยส์นิจํานวนไม่น้อยกว่า 100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงนิทุนประเดมิ

จากบริษัทจํานวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที่เหลือจนกว่าจะครบ               

100 ลา้นบาท โดยบรษิทัอาจเรยีกเกบ็เพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็จาํเป็นและสมควร  

กองทุนจะคุม้ครองทรพัยส์นิของผูล้งทุนทีอ่ยู่ในความดแูลของบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิกองทุนหากผูล้งทุนไม่ไดร้บั

คนืสนิทรพัยด์งักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสยีหายแก่ผูล้งทุนตามทีเ่กดิขึน้จรงิ ไม่เกนิรายละ 1 ลา้นบาทในแต่ละเหตุของ

การใหค้วามคุม้ครองเป็นรายกรณีแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยกองทุนจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุน อนัเน่ืองมาจาก

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีทีบ่รษิทัทีเ่ป็นสมาชกิกองทุนถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดตามกฎหมายลม้ละลายหรอื 

2) ในกรณีที่สมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน               

ตลาดอนุพันธ์และอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี้ขาดให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สนิแก่ผู้ลงทุนนัน้ แต่  

สมาชกิกองทุนไม่ปฏบิตัติติาม 

ทัง้น้ีการคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็น                     

การตดัสนิใจลงทุนดว้ยตวัเองหรอืไม่กต็าม 

หากจํานวนทรัพย์สนิของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนได้ตามที่ระบุข้างต้น ผู้ลงทุนจะได้รบัชดเชย

ทรพัยส์นิจากกองทุนตามสดัสว่นทีผู่ล้งทุนแต่ละรายไดร้บัความเสยีหาย (Prorata based) 
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เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมตัิให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนใด บริษัทจะใช้เงินกองทุนเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน      

โดยเป็นไปตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1) เงนิกองทุนในสว่นทีส่มาชกิกองทุนซึง่ก่อความเสยีหายแก่ผูล้งทุนจ่ายเขา้กองทุน 

2) เงนิกองทุนในสว่นดอกผลหรอืผลประโยชน์ของกองทุน 

3) เงนิกองทุนในสว่นทีส่มาชกิกองทุนรายอื่นจ่ายเขา้กองทุน 

4) เงนิกองทุนในสว่นทีบ่รษิทัจ่ายเขา้กองทุน 

เมื่อบริษัทใช้เงินกองทุนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว สมาชิกกองทุนรายที่ทําให ้            

เกิดความเสยีหายแก่ผู้ลงทุนมหีน้าที่ส่งคืนทรพัย์สนิของกองทุนให้บริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการใช้สทิธเิรยีกร้อง

ทรพัยส์นิทีไ่ดม้กีารจ่ายแก่ผูล้งทุนและค่าเสยีหายคนืจากสมาชกิกองทุนตามสทิธทิีไ่ดร้บัโอนจากผูล้งทุน 

ในกรณีที่บรษิทัมกีารใช้เงนิกองทุนหรอืได้รบัเงนิคนืเต็มจํานวนหรอืบางส่วนจากสมาชกิกองทุนซึ่งก่อความเสยีหาย 

บรษิทัจะจดัสรรคนืเขา้กองทุนตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1) เงนิกองทุนสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั 

2) เงนิกองทุนในสว่นทีเ่ป็นของสมาชกิรายอื่น 

3) เงนิกองทุนในสว่นทีเ่ป็นดอกผลหรอืผลประโยชน์ของกองทุน 

4) เงนิกองทุนในสว่นทีเ่ป็นของสมาชกิกองทุนซึง่ก่อความเสยีหายแก่ผูล้งทุน 
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งบแสดงฐานะการเงนิของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561                

รวมเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิของบรษิทั แยกแสดงไดด้งัน้ี 

 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 

สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มุนเวียน    

เงนิฝากและเงนิลงทุนระยะสัน้ 68,479  54,587 

เงนิสมทบรอเรยีกเกบ็จากสมาชกิ 15  851 

ดอกเบีย้คา้งรบั 543  485 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 69,037  55,923 

    
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    

เงนิลงทุนระยะยาว 41,200  48,227 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 41,200  48,227 

รวมสินทรพัย ์ 110,237  104,150 

    หน้ีสินและเงินกองทุน    

หน้ีสินหมุนเวียน    

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 396  293 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 1  - 

รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 397  293 

    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    

เงนิสมทบจากสมาชกิ 50,976  46,634 

ผลประโยชน์สว่นของสมาชกิ 2,668  1,875 

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 53,644  48,509 

รวมหน้ีสิน 54,041  48,802 

    

เงินกองทุน    

ทุนประเดมิ 50,000  50,000 

ผลประโยชน์สว่นของบรษิทั 6,196  5,348 

รวมเงนิกองทุน 56,196  55,348 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 110,237  104,150 
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายของเงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของงบกําไร

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิัท สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แยกแสดง               

ได้ดงัน้ี 

 

  ส่วนของตลาด   

   สญัญาซ้ือขาย   

 ส่วนของสมาชิก  ล่วงหน้า  รวม 

 

พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      

รายได้      

รายไดด้อกเบีย้ 1,039  1,110  2,149 

รวมรายได้ 1,039  1,110  2,149 

 

     

ค่าใช้จ่าย      

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 44  46  90 

รวมค่าใช้จ่าย 44  46  90 

 

     

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 995  1,064  2,059 

ภาษเีงนิได ้                 (201)                 (216)                 (417) 

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายสาํหรบัปี 794  848  1,642 

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อื่น -  -  - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 794  848  1,642 
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 ส่วนของตลาด 

   สญัญาซ้ือขาย   

 ส่วนของสมาชิก  ล่วงหน้า  รวม 

 

พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561      

รายได้      

รายไดด้อกเบีย้ 734  952  1,686 

รวมรายได้ 734  952  1,686 

 

     

ค่าใช้จ่าย      

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 69  89  158 

รวมค่าใช้จ่าย 69  89  158 

 

     

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้  665  863  1,528 

ภาษเีงนิได ้                  (136)                 (177)                 (313) 

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายสาํหรบัปี 529  686  1,215 

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อื่น -  -  - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 529  686  1,215 

19. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน  

บรษิทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิของบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

19.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทมี

สนิทรพัย์และหน้ีสนิส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท บรษิัทไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเพื่อป้องกนัความ

เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

19.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทั บรษิทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ เพื่อบรหิารความเสีย่งที่

เกดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 
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19.3 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อของบริษัทมีการกระจุกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ              

การใหส้นิเชื่อแก่บรษิทัภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้             

แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ซึง่เป็นกจิการทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัดแีละมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 

19.4 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

บรษิัทไม่มคีวามเสี่ยงอย่างเป็นสาระสําคญัจากสภาพคล่อง เน่ืองจากบริษัทมกีารดํารงเงินสดอย่างเพยีงพอ               

ต่อการดําเนินงาน บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดํารงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้แหล่งเงินทุน            

ภายในบรษิทั 

19.5 มลูค่ายุตธิรรม 

ในการเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมูลค่ายุตธิรรม ดงันัน้

มลูค่ายุตธิรรมทีป่ระมาณขึน้ทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิน้ีจงึไม่จาํเป็นตอ้งบ่งชีถ้งึจาํนวนเงนิ ซึง่

เกดิขึน้จรงิในตลาดแลกเปลีย่นในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมตฐิานทางการตลาดหรอืวธิกีารประมาณทีแ่ตกต่างกนั

อาจมผีลกระทบทีม่สีาระสาํคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมทีป่ระมาณขึน้ 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 

 2562 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงนิลงทุนทีถ่อืจนครบกาํหนด -  110,180  -  110,180 

รวม -  110,180  -  110,180 

 

 2561 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1  ข้อมูลระดบัท่ี 2  ข้อมูลระดบัท่ี 3  รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงนิลงทุนทีถ่อืจนครบกาํหนด -  98,196  -  98,196 

รวม -  98,196  -  98,196 

 

เครื่องมอืทางการเงนิอื่นทีไ่ม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิเป็นรายการทีม่รีะยะเวลาครบกําหนด

สัน้ และมกีารเปลีย่นแปลงราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ ดงันัน้มลูค่าตามบญัชเีป็นมลูค่าทีเ่ทยีบเคยีงมลูค่ายุตธิรรม 

เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าวประกอบด้วยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น เงนิให้กู้ยืม     

ระยะสัน้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ เงนิฝากและผลประโยชน์อื่นในเงนิกองทุนคุม้ครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และ    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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ผูบ้รหิารของบรษิทัเชื่อว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคญักบัมลูค่า

ตามบญัช ี

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดและหลักทรัพย์เพื่อค้าได้แก่ เงินฝากประจํา พันธบัตร และหุ้นกู้ โดยเงินฝากประจํา                        

วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญาด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง                    

สาํหรบัพนัธบตัรและหุน้กู ้วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาทีเ่ผยแพร่จากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทําการสุดทา้ย

ของวนัทีใ่นงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

20. สญัญาท่ีสาํคญั 

เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทได้ทําสญัญาการบริการ (Service Agreement) กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย                

เพื่อรบัความช่วยเหลอืทางดา้นการบรกิารดา้นการตลาด งานบรกิารด้านการปฏบิตักิารและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานบรกิารและงานบรหิารอื่น โดยบรษิัทจ่ายค่าบรกิารสาํหรบัการรบับรกิาร ดงักล่าวตามที่ระบุไว้ในสญัญา สญัญาน้ีมผีล

บงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาให้ถือว่าคู่สญัญาตกลง

ขยายระยะเวลาตามสญัญาออกไปอกีคราวละ 1 ปี นบัแต่วนัทีค่รบกาํหนดระยะเวลา 

21. การจดัประเภทรายการใหม ่

รายการในงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบั                 

การแสดงรายการในงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

รายการ การแสดงรายการท่ีแสดงไว้เดิม การแสดงรายการท่ีแสดงปัจจบุนั จาํนวนเงิน 

   พนับาท 

ดอกเบีย้คา้งรบั ดอกเบีย้คา้งรบั ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ือื่น 248 

ลกูหน้ีอื่น สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ือื่น 124 

รายไดร้บัล่วงหน้า รายไดร้บัล่วงหน้า เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 2,974 

เจา้หน้ีอื่น หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 123 

22. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทัใหอ้อกงบการเงนิ เมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2563 

   



 รายงานประจาํปี 2562 
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7. รายช่ือและท่ีอยู่บริษทัสมาชิกตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (ขอ้มลู ณ วนัที ่17 มกราคม 2563) 

 

สมาชิกทัว่ไป 

AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 

 เลขที ่63 อาคารแอทธนิี ทาวเวอร์ ชัน้ 15, 17 ถนนวทิยุ 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2659-3456  

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

 

AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 
 เลขที่ 319 อาคารจัตุร ัสจามจุรี ชัน้  17 และ ชัน้  20           

ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330  

 โทรศพัท ์0-2080-2888 
 โทรสาร  0-2160-5400 

 https://www.aira.co.th 

 
ASL บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

 343-343/1,343/4-5 ถนนคลองลาํเจยีก 

 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
 โทร 02-508-1567 

 https://www.aslsecurities.com/contactus.aspx  

 
ASPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 

 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
 โทรศพัท ์0-2680-1111, 0-2680-1000 

 โทรสาร  0-2285-1900-1 

 http://www.asiaplus.co.th 
 

AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั 

 เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ห้อง 501, 
ชั ้น  14 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน                

กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2680-5000, 0-2034-4700 
 โทรสาร  0-2680-5111 

 http://www.asiawealth.co.th  

 
BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 10, 12, 19, 23, 

29-32 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 
 โทรศพัท ์0-2231-3777, 0-2618-1000 

 โทรสาร  0-2618-1001, 0-2231-3951 

 http://www.bualuang.co.th 
 

 

 
 

CAF บริษัทหลักทรัพย์ที่ ป รึกษาก ารลงทุ น  คลาสสิก              

ออสสริสิ จาํกดั 
 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีชัน้ที ่12 หอ้งเลขที ่15-16 ถนน

พญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2618-0808 
 โทรสาร  0-2618-0888 

 https://www.caf.co.th 

 
CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 และ  อาคารสินธร

ทาวเวอร์ 3 ชัน้ 18 และ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขต
ปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2205-7000 

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

 

CGS-CIMB บริษัทหลกัทรพัย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) 
จาํกดั 

 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 2, 3 และ อาคาร

สนิธรทาวเวอร ์3, ชัน้12 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุม
วนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2627-3100, 0-2761-9100 

 โทรสาร  0-2761-9100 
 http://www.cimbsecurities.co.th 

 

CLSAT บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 87 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ถนนวทิยุ ลุมพินี 

ปทุมวนั กทม. 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 กทม. 10120 
 โทรศพัท ์0-2638-5000, 0-2081-2000 

 โทรสาร  0-2081-2001 

 http://www.nomuradirect.com 
 

 

 
 

 

 
 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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CS บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 เลขที่ 990 อาคารอบัดุลราฮิม เพลส ชัน้ 27 ห้องเลขที ่

2701 ถ น น พ ร ะ ร า ม  4 แ ข ว ง สี ล ม  เ ข ต บ า ง รั ก                   

กทม. 10500 
 โทรศพัท ์0-2614-6000 

 โทรสาร  0-2614-6362 

 http://www.credit-suisse.com 
 

DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2857-7000 

 http://www.dbsvitrade.com 
 

FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

 999/9 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวลิด์ ชัน้ 18, 
25 ถ น นพ ร ะ ร าม  1 แข ว งป ทุมวัน  เข ต ป ทุมวัน              

กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2658-9500, 0-2658-9000 
 http://www.fnsyrus.com 

 

GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 
 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซัน่เพลส ชัน้ 8, 12 ถ.วทิยุ 

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 
 โทรสาร  0-2672-5888 

 http://www.globlex.co.th 

 
HGF บรษิทั ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 

 255-257 อาคารฮัว่ เ ซ่ง เฮง 2 ชัน้  2 ถนนเยาวราช 

แขวงสมัพนัธวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์กทม. 10100 
 โทรศพัท ์0-2223-2288 

 โทรสาร  0-2223-1333 

 http://www.hshfutures.com 
 

IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2658-5800 

 โทรสาร  0-2658-5779 
 http://www.ivglobal.co.th 

 

 
JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

 20 อาคารบุปผจิต ชัน้ 2-3 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม           

เขตบางรกั กทม. 10500 
 โทรศพัท ์0-2684-2000 

 โทรสาร  0-2684-2020 

 http://www.jpmorgan.com 
 

 

KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

 โทรศพัท ์02-658-8888 
 โทรสาร  02-658-8000 

 http://www.kgieworld.co.th 

 
KINGSFORD บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 

 191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 11, 12, 21 ถนนสลีม 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท ์02-829-6999, 02-630-3500, 02-829-6600 

 โทรสาร  02-829-6500 

 https://www.kingsfordsec.com 
 

KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 
ถนน พห ลโย ธิน  แขว งสาม เส น ใน  เขต พญาไ ท                

กทม. 10400 

 โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 
 โทรสาร  0-2696-0099 

 http://www.kasikornsecurities.com 

 
KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 

 898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวง

ลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
 โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

 โทรสาร  0-2658-5699 

 http://www.krungsrisecurities.com 
 

KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 87/2 อาคารซอีาร์ซ ีทาวเวอร์ ออลซซีัน่ส์ เพลส ชัน้ที ่9, 
18, 39, 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน                

กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2648-1111 
 http://www.ktbst.co.th 

 

KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จาํกดั 
 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชัน้ 8,15-17,21 แขวงสีลม 

เขตบางรกั กทม. 10500 

 โทรศพัท ์0-2695-5000 
 โทรสาร  0-2695-5173 

 http://www.ktzmico.com 

 
LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

 เลขที่ 11 อาคารควิเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M,10 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
 โทรศพัท ์0-2352-5100 

 โทรสาร  0-2686-2681, 0-2286-2685 

 http://www.lhsec.co.th 
 



 รายงานประจาํปี 2562 
 
 

 
71 

MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

 999/9 อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล

เวิลด์ ชัน้ที่ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2658-6300 

 โทรสาร  0-2658-6301 
 http://www.maybank-ke.co.th 

 

MPSEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 ชัน้ 2 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 942/81 ถนนพระราม 4 

แขวงสุรยิะวงศ ์เขตบางรกั กทม. 10500 

 โทรศพัท ์0-2658-5000 
 โทรสาร  0-2658-6301 

 http://www.merchant.co.th 

 
MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จาํกดั 

 121/19 ดโิอลดส์ยามพลาซ่า ชัน้ 1 ถนนพาหุรดั แขวงวงั

บรูพาภริมย ์เขตพระนคร กทม. 10200 
 โทรศพัท ์0- 2770-7799 

 โทรสาร  0-2222-5554 

 http://www.mtsgoldfutures.com 
 

PHATR บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

 252/6 อาคารสํานักงานเมอืงไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11
ถนนรชัดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 

10310 

 โทรศพัท ์0-2305-9000 
 โทรสาร  0-2305-9535 

 http://www.phatrasecurities.com 

 
PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 15 ถนนสลีม เขตบางรกั กทม. 

10500 
 โทรศพัท ์0-2268-0999 

 โทรสาร  0-2635-1615 

 https://www.poems.in.th 
 

RHBS บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
 เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 

8,10 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 

10500 
 โทรศพัท ์0-2088-9999, 0-2088-9797 

 https://www.th.rhbtradesmart.com 

  
 

 

 
 

 

SBITO บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 
 เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 

10310 
 โทรศพัท ์0-2022-1499 

 โทรสาร  0-2251-5078 

 http://www.sbito.co.th 
 

SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จาํกดั 

 เลขที่ 19 อาคาร 3 ชัน้ 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค 
พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร           

กทม. 10900 

 โทรศพัท ์0-2949-1999 
 โทรสาร  0-2949-1001 

 http://www.scbs.com 

 
TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 

 48/8 ทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กทม. 10500 
 โทรศพัท ์0-2633-6999 

 โทรสาร  0-2633-6660 

 http://www.tiscosec.com 
 

TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จาํกดั 

 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

 โทรศพัท ์0-2343-9500, 0-2088-9100 

 โทรสาร  0-2343-9663 
 http://www.trinitythai.com 

 

TNS บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร์ ชัน้ 18, 19, 20 ถนนพญา

ไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2056-8888 
 https://www.thanachartsec.com 

 

UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุทาวเวอร์ เอ ชัน้ 2 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2613-5700 
 โทรสาร  0-2651-5730 

 http://www.ubs.com 

 
UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

 130-132 อาคารสนิธรทาวน์เวอร์ 1 ชัน้ 2, 3 ถนนวทิยุ 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2659-8000, 0-2659-8222 

 http://www.utrade.co.th 
 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 
 653/14 ซอยสวนพลู 1 ถนนสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กทม. 10120 

 โทรศพัท ์0-2-687-9999 
 โทรสาร  0-2677-5511 

 http://www.ylgfutures.co.th 

 
YUANTA บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

  127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชัน้ 14-16 ถนนราชดําร ิ

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
 โทรศพัท ์0-2009-8888, 0-2009-8000 

 โทรสาร  0-2009-8889 

 http://www.yuanta.co.th 
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