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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 ครัง้ที ่7 ปี 2560 ครัง้ที ่8 ปี 2562 

และครัง้ที ่9 ปี 2563) 

                                                      
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  

 ฟิวเจอรส์ของทองคํา (สญัญาขนาด 50 บาททองคํา ปี 

2552 และขนาด 10 บาททองคาํ ปี 2553)  

 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) 

 สญัญาซื้อขายโลหะเงินล่วงหน้าที่เสนอราคาซื้อขาย

ตามราคาโลหะเงนิในตลาดโลก (2563) 

 สญัญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้าที่เสนอราคาซื้อขาย

ตามราคายางพาราในตลาด OSE ของญีปุ่่ น (2563) 
 

ปี 2563 TFEX ได้พฒันาสนิค้าและบรกิารใหม่เพื่อ

ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยการ

ดําเนินงานทีส่าํคญั เช่น การเปิดซือ้ขายสนิคา้ Silver Online 

Futures และ Japanese Rubber Futures การเพิม่หุน้อา้งองิ 

Stock Futures อกี 12 หุน้ ทําใหม้หีุน้อา้งองิทัง้หมด 122 หุน้ 

การขยายเวลาซือ้ขายสนิคา้กลุ่มทองคําในช่วงกลางคนืจนถงึตี

สามของวนัรุ่งขึน้ การเพิม่สญัญารายไตรมาสของ Gold Online 

Futures การให้บรกิารแลกเงนิดอลลาร์รายวนัสําหรบัผู้ลงทุน

ใน USD Futures การผลกัดนัใหบ้รษิทัสมาชกิ TFEX ทุกราย

สามารถใหบ้รกิารซือ้ขาย USD Futures ได ้ และส่งเสรมิใหม้ี

ผูด้แูลสภาพคล่องเพิม่ขึน้ในสนิคา้ต่างๆ  

นอกจากนัน้ TFEX ยงัส่งเสรมิการใหค้วามรู ้ขอ้มูล 

และเครื่องมอืเพื่อใชป้ระกอบการซือ้ขายของผูล้งทุน โดยเน้น 

Digital Education & Marketing เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม ตลอดจนร่วมกับบริษัทสมาชิกจัด

กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละ Workshop ตลอดทัง้ปี พรอ้ม

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)  
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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 

24 กุมภาพนัธ ์2563 

 

ขยายเวลาซือ้ขายในช่วงกลางคนื เป็นเวลา 18.50 – 3.00 น. ของวนัถดัไป สาํหรบักลุ่ม

สนิคา้ทีอ่า้งองิกบัทองคาํทัง้หมด ไดแ้ก่ Gold Futures, Gold Online Futures และ 

Gold-D 

28 เมษายน 2563  เปิดบรกิารแลกเงนิดอลล่ารร์ายวนัสาํหรบัผูม้สีถานะใน USD Futures  

13 กรกฎาคม 2563 
 

เพิม่หุน้อา้งองิของ Stock Futures – ชุดเกา้ อกี 12 หุน้ ทาํใหม้ ีStock Futures เพิม่ขึน้

เป็นทัง้หมด 122 หุน้อา้งองิ 

29 กนัยายน 2563  เพิม่สญัญารายไตรมาส (Contract Series) ของ Gold Online Futures อกี 1 Series 

9 พฤศจกิายน 2563  เปิดซือ้ขาย Silver Online Futures 

30 พฤศจกิายน 2563  เปิดซือ้ขาย Japanese Rubber Futures 
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3.  สถิติท่ีสาํคญัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปี 2563 
 

 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ปริมาณการซ้ือขายรวม 

(สญัญา) 
48,538,899 69,576,164 78,990,574 104,422,200 104,521,995 120,193,573 

SET50 Index Futures 26,764,395 32,192,984 26,321,073 42,544,040 42,450,175 57,465,829 

SET50 Index Options 307,131 428,810 1,081,681 1,362,520 1,677,323 1,698,625 

Stock Futures 19,708,113 33,826,624 47,480,762 55,332,444 52,098,173 47,386,674 

50-Baht Gold Futures 132,604 182,177 191,116 165,400 116,409 91,272 

10-Baht Gold Futures 1,328,932 2,721,773 3,500,669 4,102,613 3,444,577 2,605,404 

Gold Online Futures    88,411 3,974,556 8,108,010 

Gold-D   57,770 106,443 33,157 3,413 

Silver Online Futures      13,621 

Oil Futures 25,970 19,076 - - - - 

USD Futures 271,754 204,470 346,890 685,847 673,060 2,803,128 

Rubber Futures 
 

250 10,613 34,482 54,565 17,253 

Japanese Rubber Futures      344 

ปริมาณการซ้ือขาย 

เฉล่ียต่อวนั (สญัญา) 
199,749 285,189 324,217 426,216 428,368 494,624 

SET50 Index Futures 198,485 131,938 107,873 173,649 173,976 236,485 

SET50 Index Options 1,264 1,757 4,433 5,561 6,874 6,990 

Stock Futures 81,103 138,634 194,593 225,847 213,517 195,007 

50-Baht Gold Futures 546 747 783 675 477 376 

10-Baht Gold Futures 5,469 11,155 14,347 16,745 14,117 10,722 

Gold Online Futures    2,326 16,289 33,366 

Gold-D   722 434 136 14 

Silver Online Futures      389 

Oil Futures 107 119 - - - - 

USD Futures 1,118 838 1,422 2,799 2,758 11,536 

Rubber Futures 
 

1 44 141 224 71 

Japanese Rubber Futures      17 
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2558 2559 2560 2561 2562 2563 

สถานะคงค้าง (สญัญา) 941,492 1,919,913 2,813,036 2,440,223 3,330,230 2,194,994 

SET50 Index Futures 288,560 283,692 318,464 241,787 280,520 306,796 

SET50 Index Options 5,624 13,582 35,939 18,439 22,127 26,380 

Stock Futures 615,012 1,589,464 2,393,257 2,134,802 2,917,490 1,783,284 

50-Baht Gold Futures 16,754 2,968 2,684 2,022 1,653 980 

10-Baht Gold Futures 18,328 21,990 47,953 21,793 32,957 13,331 

Gold Online Futures    2,205 36,373 18,739 

Gold-D   1,068 488 96 - 

Silver Online Futures      1,228 

Oil Futures 384 - - - - - 

USD Futures 13,584 8,180 13,150 18,627 39,014 44,059 

Rubber Futures 
 

37 521 60 - 150 

Japanese Rubber Futures      47 

สดัส่วนผูล้งทุน ตาม

ปริมาณการซ้ือขาย (%)      
 

ผูล้งทุนสถาบนั 35% 37% 38% 36% 33% 29% 

ผูล้งทุนในประเทศ 54% 53% 51% 51% 49% 48% 

ผูล้งทุนต่างประเทศ 11% 10% 11% 13% 18% 23% 

จาํนวนบญัชีซ้ือขาย (บญัชี) 113,575 129,284 146,559 168,506 186,813 217,073 

ผูล้งทุนสถาบนั 1,763 3,283 3,604 4,252 4,172 4,560 

ผูล้งทุนในประเทศ 109,295 124,148 140,982 162,197 180,575 210,337 

ผูล้งทุนต่างประเทศ 2,517 1,853 1,973 2,057 2,066 2,176 

จาํนวนสมาชิก 42 44 40 40 40 39 
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สรปุการซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า ปี 2563 
 

 ปี 2563 เป็นปีทีท่ ัว่โลกเผชญิกบัสถานการณ์เชือ้ไวรสั Covid-19 ทําใหส้ภาวะตลาดทุนทัว่โลกมคีวามผนัผวน เป็นผลให้

มกีารใชอ้นุพนัธเ์พิม่มากขึน้ โดย TFEX มปีรมิาณการซื้อขายรวมทัง้สิน้ 120,193,573 สญัญา หรอืเฉลีย่วนัละ 494,624 สญัญา 

เพิม่ขึน้ 15% จากปี 2562 ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่วนัละ 428,369 สญัญา ซึง่สาเหตุหลกัเป็นการเตบิโตควบคู่ไปกบัการเตบิโต

ของธุรกรรมหลกัทรพัย์ รวมถึงการเติบโตจากกลุ่มผู้สนใจที่นิยมซื้อขาย Gold Futures และสนิค้าใหม่อื่น ๆ ของ TFEX 

นอกจากนัน้ ยงัเป็นผลมาจากการทาํงานร่วมกบับรษิทัสมาชกิในดา้นการตลาด การใหค้วามรูอ้อนไลน์ และการส่งเสรมิสภาพคล่อง

การซื้อขายในสนิคา้ต่าง ๆ ตลอดปี ทัง้น้ี ปรมิาณสถานะคงคา้ง (Open Interest) ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2563 อยู่ที่ 2,194,994 

สญัญา  
 

กราฟแสดงปรมิาณการซือ้ขายและสถานะคงคา้งในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
 

สาํหรบัสดัส่วนการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในปี 2563 พบว่า SET50 Index Futures มปีรมิาณ

การซื้อขายสูงสุดเป็นจํานวน 57,465,829 สญัญาหรอืคดิเป็นสดัส่วน 48% ของการซื้อขายทัง้ตลาด รองลงมา คอื Stock 

Futures มปีรมิาณการซือ้ขาย 47,386,674 สญัญา หรอืคดิเป็น 39% ของการซือ้ขายทัง้หมด และสนิคา้อนุพนัธท์ีอ่า้งองิกบั

ทองคํา ไดแ้ก่ Gold Online Futures, 10-Baht Gold Futures, 50-Baht Gold Futures และ Gold-D มกีารซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 

10,808,099 สญัญา หรอืคดิเป็นสดัส่วน 9% ของการซือ้ขายทัง้ตลาด สนิคา้ทีม่ปีรมิาณการซื้อขายเติบโตโดดเด่น คอื USD 

Futures และ Gold Online Futures โดยมปีรมิาณการซือ้ขายเพิม่ขึน้ถงึ 318% และ 105% จากปี 2562 มาอยู่ทีร่ะดบั 11,536 

และ 33,366 สญัญาต่อวนั ตามลาํดบั ซึง่เป็นผลมาจากความผนัผวนของค่าเงนิและราคาทองคาํทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้  
 

กราฟแสดงสดัสว่นปรมิาณการซือ้ขายสนิคา้ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ปี 2563 
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ในสว่นของผูล้งทุนในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พบว่าผูล้งทุนในประเทศมสีดัสว่นของธุรกรรมการซือ้ขายสงูสุดอยู่

ที ่48% ของปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมด ลดลงจากปีก่อนหน้าเลก็น้อย รองลงมาเป็นผูล้งทุนสถาบนัในประเทศมสีดัส่วนการซือ้

ขาย 29% ลดลงจากปี 2562 ซึง่อยู่ที ่33% ในขณะทีผู่ล้งทุนต่างประเทศมสีดัส่วนการซือ้ขาย 23% เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าซึง่

อยู่ที ่18% 
 

กราฟแสดงสดัสว่นผูล้งทุนในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ปี 2563 

 
 

ในด้านการขยายฐานผู้ลงทุนปี 2563 พบว่ามกีารเปิดบญัชีเพื่อซื้อขายอนุพนัธ์เพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ืองจากปีก่อน โดย        

ณ สิน้ปี 2563 มจีาํนวนบญัชซีือ้ขายอนุพนัธข์องผูล้งทุนรวมทัง้สิน้ 217,073 บญัช ีเพิม่ขึน้ 30,260 บญัช ีหรอืประมาณ 16% 

เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2562 

สาํหรบับรษิัทสมาชกิ 5 อนัดบัแรกทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายรวมสงูสุด พบว่ามสีดัส่วนรวมกนัสงูถงึ 40% ของปรมิาณ

การซือ้ขายทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) (KKPS), บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (CGS), บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (KGI), บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน 

(ประเทศไทย) จาํกดั (JPM) และบรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (YUANTA) ตามลําดบั โดย ณ สิน้ปี 2563 

ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า มสีมาชกิทัง้สิน้ 39 บรษิทั 
 

 สว่นแบ่งตลาดของบรษิทัสมาชกิตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามปรมิาณการซือ้ขาย 
 

อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 
2562 

(%) 

2563 

(%) 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

1 KKPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 9.13 12.05 2.92 

2 CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7.81 10.18 2.37 

3 KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 9.09 9.35 0.26 

4 JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 8.26 8.22 -0.04 

5 YUANTA บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 5.99 5.40 -0.59 

6 BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 5.63 4.84 -0.79 

7 MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2.98 4.25 1.27 

8 PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4.99 4.12 -0.87 

9 FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 3.24 4.04 0.80 

10 CAF บรษิทัหลกัทรพัยท์ีป่รกึษาการลงทนุ คลาสสกิ ออสสริสิ จาํกดั 3.25 3.73 0.48 

11 KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 5.05 3.49 -1.56 

Local 
Investors 

48% 

Foreign 
Investors 

23% 

Local 
Institutions 

29% 
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อนัดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 
2562 

(%) 

2563 

(%) 

เปล่ียนแปลง 

(%) 

12 KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 4.85 3.36 -1.49 

13 RHBS บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3.36 2.72 -0.64 

14 KINGSFORD บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 0.05 2.53 2.48 

15 CS บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 2.43 2.10 -0.33 

16 KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จาํกดั 1.54 2.04 0.50 

17 MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร ์จาํกดั 2.11 1.93 -0.18 

18 SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 1.86 1.76 -0.10 

19 TNS บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2.63 1.76 -0.87 

20 CGS-CIMB บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 0.98 1.56 0.58 

21 AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน) 1.46 1.48 0.02 

22 UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1.70 1.45 -0.25 

23 ASPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 1.47 1.35 -0.12 

24 CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 1.26 1.22 -0.04 

25 GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 1.32 1.10 -0.22 

26 DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0.69 0.56 -0.13 

27 AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั 1.03 0.50 -0.53 

28 HGF บรษิทั ฮัว่เซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 1.35 0.44 -0.91 

29 KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุศร ีจาํกดั (มหาชน) 0.48 0.42 -0.06 

30 SBITO บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 0.34 0.42 0.08 

31 TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จาํกดั 0.62 0.37 -0.25 

32 YLG บรษิทั วายแอลจ ีบูลเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 0.17 0.32 0.15 

33 TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 0.53 0.26 -0.27 

34 ASL บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 0.03 0.17 0.14 

35 LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 0.15 0.17 0.02 

36 AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 0.25 0.13 -0.12 

37 UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 0.09 0.11 0.02 

38 CLSA บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 0.30 0.09 -0.21 

39 IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 0.01 0.00 -0.01 
 

หมายเหตุ:  

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั (KTZ) เปลีย่นชือ่บรษิทัเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จาํกดั (KTZ) เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2563 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์ ภทัร จาํกดั (มหาชน) (PHATR) เปลีย่นชือ่เป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์ เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) (KKPS) เมือ่วนัที ่ 18 

สงิหาคม 2563 
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4. สรปุการดาํเนินงานท่ีสาํคญัในปี 2563 
 

 การพฒันาสินค้าและบริการ  

ในปี 2563 ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) ไดด้าํเนินการพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม่ รวมทัง้ปรบัปรุงสนิคา้และ

บรกิารเดมิทีม่อียู่ใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมากยิง่ขึน้ โดยมกีารดาํเนินงานทีส่าํคญัดงัน้ี  
 

 Silver Online Futures  

เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน 2563 TFEX ไดเ้ปิดใหม้กีารซือ้ขาย Silver Online Futures สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิ

โลหะเงนิ (Silver) ความบรสิุทธิ ์99.9% และเสนอราคาซื้อขายตามราคาโลหะเงนิในตลาดโลกเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั         

แต่ชาํระราคาและคาํนวณกาํไรขาดทุนเป็นเงนิบาท โดยกําหนดให้

ทุก ๆ ดอลลาร์สหรฐัที่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเท่ากบั 3,000 บาท     

ซึง่เป็นลกัษณะเดยีวกบั Gold Online Futures ทําใหผู้ล้งทุนไม่

ต้องกงัวลเรื่องความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน และง่ายสําหรบั      

ผู้ลงทุนในการติดตาม วิเคราะห์ราคา และซื้อขาย นอกจากนัน้ 

Silver Online Futures เป็นสญัญาทีช่ําระราคาเป็นเงนิสด (Cash 

Settlement) ไม่มกีารส่งมอบ ทัง้น้ี Silver Online Futures มี

ปรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่ประมาณ 389 สญัญาต่อวนั และมจีํานวน 

Open Interest เท่ากบั 1,228 สญัญา ณ สิน้ปี 2563  
 

 Japanese Rubber Futures  

เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 TFEX ไดเ้ปิดใหม้กีารซือ้ขาย Japanese Rubber Futures สญัญาซือ้ขายยางพารา

ล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (RSS3) ในตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX) หรอืตลาด 

TOCOM เดมิ Japanese Rubber Futures จะซือ้ขายเป็นสกุลเงนิเยน แต่ชาํระราคาและคาํนวณกาํไรขาดทุนเป็นเงนิบาท โดย

กําหนดให้ราคายางที่เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ เยนมีค่าเท่ากับ 

300 บาท ทาํใหซ้ือ้ขายไดโ้ดยไม่ต้องกงัวลเรื่องความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลี่ยน สะดวกกว่าการไปเปิดบัญชีซื้อขายใน

ต่างประเทศ นอกจากนัน้ Japanese Rubber Futures เป็น

สญัญาทีช่ําระราคาเป็นเงนิสด (Cash Settlement) ไม่มกีารส่ง

มอบ ทัง้น้ี Japanese Rubber Futures มปีรมิาณการซือ้ขาย

เฉลีย่ประมาณ 17 สญัญาต่อวนั และมจีํานวน Open Interest 

เท่ากบั 47 สญัญา ณ สิน้ปี 2563  
 

 Stock Futures  

เมื่อวนัที ่13 กรกฎาคม 2563 TFEX ไดเ้พิม่หุน้อ้างองิใหม่ของ 

Stock Futures อกี 12 หุน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนในการใช ้

Stock Futures บรหิารพอรต์ลงทุนและเพิม่โอกาสทํากําไร ซึง่การเพิม่ 12 

หุน้อา้งองิใหม่น้ี ทําใหโ้ดยรวม TFEX ม ีStock Futures ทัง้สิน้ 122 หุน้ซึง่

ครอบคลุมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน ทัง้น้ี ในปี 

2563 Stock Futures มปีรมิาณการซือ้ขายรวม 47,386,674 สญัญา หรอื

เฉลีย่วนัละ 195,007 สญัญา  
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 Gold Products  

- ขยายเวลาการซือ้ขายในช่วงกลางคนื (Night 

Session) สําหรบักลุ่มสนิค้าที่อ้างองิกบัทองคําทัง้หมด ได้แก่ 

Gold Futures, Gold Online Futures และ Gold-D จากเดมิ 

19.00 – 23.55 น. เป็นเวลา 18.50 – 3.00 น. ของวนัถดัไป 

เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถปรบัการลงทุนไดท้นักบัสถานการณ์และ

การเคลื่อนไหวของราคาทองคําในตลาดโลกมากขึน้ เริม่ตัง้แต่

วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2663 

- เพิม่สญัญารายไตรมาส (Contract Series) 

ของ Gold Online Futures อกี 1 Series ทําให้ในแต่ละ

ช่วงเวลาจะม ี2 Series ใหเ้ลอืกซือ้ขาย ครอบคลุมอายุสญัญา

สงูสุด 6 เดอืน ซึง่จะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถสรา้งกลยุทธ์การ

ลงทุนและบรหิารเงนิประกนัไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยเริม่

ตัง้แต่วนัที ่29 กนัยายน 2563 
 

 USD Futures  

- ร่วมกบัธนาคารกรุงไทย (KTB) ในการพฒันาบรกิารแลกเงนิดอลล่าร์รายวนัสําหรบัผู้มสีถานะใน USD 

Futures โดย KTB ไดเ้ริม่ใหบ้รกิารแลว้ เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2563 

- ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลงัไดพ้จิารณาใหใ้บอนุญาตการใหบ้รกิารซือ้ขาย USD Futures 

ใน TFEX เพิม่เตมิแก่โบรกเกอรอ์กี 2 ราย ทีย่งัไม่ไดร้บัใบอนุญาตฯ โดยไดเ้ริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2563 
 

 SET50 Index Options  

- TFEX ได้ปรับเพิ่ม

จํานวนราคาใชส้ทิธิ ์ (Strike Price) ของ 

SET50 Index Options เพื่อใหค้รอบคลุม

การเคลื่อนไหวของดชันี SET50 มากขึน้ 

และตอบสนองความต้องการของผูล้งทุน

ในการสร้างกลยุทธอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 

โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่19 มนีาคม 2563 
 

 การส่งเสริมสภาพคล่องการซ้ือขาย 

ปี 2563 ที่ผ่านมา TFEX ยงัมุ่งเน้นการสร้างสภาพคล่องในการซื้อขายอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น สนิค้า Gold 

Products, SET50 Index Options, Stock Futures, Rubber Futures, Silver Online Futures และ USD Futures ผ่าน

โครงการ Market Maker และโครงการ Liquidity Provider ร่วมกบับรษิทัสมาชกิและผูป้ระกอบการ เพื่อให้ผูล้งทุนและผู้ที่

เกี่ยวขอ้งสามารถใช้ประโยชน์จากสนิค้าใน TFEX เป็นทางเลอืกในการเพิม่ผลตอบแทนหรอืบรหิารความเสีย่งได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี ในปี 2563 TFEX ม ีMarket Maker สาํหรบัการซือ้ขาย Gold Products 6 ราย SET50 Index 

Options จํานวน 4 ราย Stock Futures จํานวน 3 ราย Rubber Futures จํานวน 3 ราย Silver Online Futures 2 ราย และ 

USD Futures 1 ราย 
 

  

เดิม 
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 การดาํเนินงานทางด้านการให้ความรูแ้ละการส่งเสริมการตลาด 

ในปี 2563 TFEX ไดร่้วมกบับรษิัทสมาชกิและหน่วยงานพนัธมติร เดนิหน้าให้ความรู้และส่งเสรมิการตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเน้น Digital Education & Marketing รวมถงึกจิกรรม Trading Simulation & Competition ทีด่าํเนินการควบคู่ไป

กบัการ Workshop เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม ตลอดจนใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle และความสนใจของ

ผูล้งทุนดว้ย  

นอกจากนัน้ ในด้านบุคลากรของบรษิัทสมาชกิ TFEX ยงัสนับสนุนการพฒันาความรู้ของผู้ประกอบวชิาชพีด้าน

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างมคีุณภาพและรองรบักบัการขยายตวัของธุรกจิ  
 

1. การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจแก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้อง 

TFEX ไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายกจิกรรมรวม

กว่า 80 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม/ลงทะเบยีน กว่า 23,000 คน และยอดผูร้บัชมผ่านช่องทาง Online กว่า 610,000 คน โดย

กจิกรรมและโครงการต่าง ๆ มดีงัต่อไปน้ี 
 

1.1 สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 

- กิจกรรมหรอืสมัมนาร่วมกบับริษทัสมาชิก ส่ือมวลชน และหน่วยงานพนัธมิตร: TFEX ร่วมกบั

บรษิทัสมาชกิ สือ่มวลชน และหน่วยงานพนัธมติร จดัอบรมและสมัมนาใหค้วามรูเ้รื่องสนิคา้ กลไกการ

ซื้อขาย แนวทางการใช้ประโยชน์ กลยุทธ์การซื้อขาย การวเิคราะห์ทางเทคนิค เครื่องมอืการเทรด 

รวมถึงแชรป์ระสบการณ์ซื้อขายจากกูรูและผู้เชี่ยวชาญ อย่างต่อเน่ืองตลอดปี โดยเน้นการส่งเสรมิ

ความรู้ทางออนไลน์ เพื่อส่งเสรมิใหผู้้ลงทุนและผูท้ี่สนใจซือ้ขายใน TFEX มคีวามรูค้วามเขา้ใจและ

สามารถใช ้Futures/Options เป็นทางเลอืกในการเพิม่ผลตอบแทนหรอืบรหิารความเสีย่งไดต้ามความ

ตอ้งการและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมกว่า 20 ครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกว่า 120,000 คน 

   

            



รายงานประจาํปี 2563 
 

 
17 

              

- 

                          
 

                          
           

- กิจกรรม “เวิรค์ชอปออนไลน์ สอนมือใหม่เทรดทอง”: หลกัสตูรพเิศษสาํหรบัผูท้ีส่นใจเรยีนรูแ้ละ

ซือ้ขายสนิค้าทองคําล่วงหน้าใน TFEX ซึ่งมเีน้ือหาครอบคลุมตัง้แต่ Mindset ทีเ่หมาะสม พื้นฐาน

เกีย่วกบัสนิค้า ไปจนถงึกลยุทธแ์ละเทคนิคการซือ้ขายดว้ยการใชเ้ครื่องมอืวเิคราะหท์างเทคนิค โดย

รปูแบบเป็นการใหค้วามรูอ้ย่างเขม้ขน้ในลกัษณะ Online Workshop มผีูล้งทะเบยีน 1,062 คน และมผีู้

รบัชมกว่า 116,000 คน  

   
  

- งาน TFEX Trader Day Special : กจิกรรมพเิศษทีจ่ดัขึน้ในรูปแบบของ Online Workshop เพื่อ

สง่เสรมิใหผู้ล้งทุนและผูท้ีส่นใจซือ้ขายอนุพนัธ ์ไดเ้รยีนรูแ้นวคดิการซือ้ขาย Futures-Options รวมถงึ

กลยุทธท์ีเ่หมาะสม สาํหรบัใชใ้นการบรหิารความเสีย่งยุคตลาดผนัผวนหรอืปรบัพอรต์ใหก้ําไร จากกูร ู

เทรดเดอร ์และผูเ้ชีย่วชาญ กบั 4 สไตลใ์นการเทรด TFEX พรอ้มสอนการใชเ้ครื่องมอืและโปรแกรม 

เทรดทีเ่ป็นตวัช่วยสาํหรบัผูล้งทุน โดยจดัทัง้สิน้ 4 ครัง้ มผีูล้งทะเบยีน 2,150 คน และมผีูร้บัชมกว่า 

160,000 คน  
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- หลกัสูตรของศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ท่ีเก่ียวข้องกบัอนุพนัธ์: เป็นการให้

ความรูด้า้นอนุพนัธส์าํหรบัผูล้งทุนและผูท้ีส่นใจซือ้ขายสนิคา้ใน TFEX ผ่านระบบ Online โดยเน้ือหามี

ตัง้แต่พืน้ฐานการซือ้ขายไปจนถงึเจาะลกึรายสนิคา้ รวมทัง้สิน้ 7 หลกัสตูร มผีูเ้ขา้ร่วมรบัชม 8,578 คน  
 

- สมัมนาให้ความรู้เก่ียวกบั Japanese Rubber Futures: TFEX ร่วมกบับรษิทัสมาชกิ จดักจิกรรม

อบรม/สมัมนา สําหรบัผู้ประกอบการยางและผู้ซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในภูมภิาคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสนิคา้ Japanese Rubber Futures กลไกการซือ้ขาย แนวทางการใชบ้รหิาร

ความเสีย่งหรอืเพิม่โอกาสทํากําไร ตลอดจนการวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มราคายางพารา โดย

จดัขึ้นทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก มี

ผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 146 คน 

  
 

  
          

- โครงการ TFEX Trading Challenge 2020: TFEX ร่วมกบัชมรมผู้ประกอบธุรกิจสญัญา              

ซือ้ขายล่วงหน้า (FI Club) และบรษิทัสมาชกิ จดักจิกรรมพเิศษเพื่อพฒันาผูล้งทุนคุณภาพใน TFEX 

ผ่ านการแข่ ง ขันซื้ อ ข าย

อนุพนัธด์ว้ยบญัชจีรงิเพื่อชงิ

รางวลั พรอ้มพฒันาความรูผู้้

ลงทุนในรูปแบบของการจดั 

Workshop และสมัมนาจาก

กูรูผู้เชี่ยวชาญด้าน TFEX 

แบบถ่ายทอดสด รวมถึง

สามารถรับชมย้อนหลังได้

ผ่านระบบ Online จํานวน 

31 หวัขอ้ ซึง่ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างด ีมผีูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการทัง้หมด 1,521 คน และมผีูเ้ขา้ร่วม

รบัชมสมัมนา/Workshop กวา่ 260,000 คน  
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- กิจกรรม TFEX-MT4 Trading Academy: TFEX ร่วมกบั บรษิทั ท๊อปเทรดเดอร ์จํากดั (ผูใ้หบ้รกิาร

โปรแกรมซือ้ขาย MT4) และบรษิัทสมาชกิ จดัโครงการแข่งขนัเทรด TFEX ดว้ยพอร์ตจําลอง เพื่อ

สง่เสรมิการใชเ้ครื่องมอืซือ้ขายอนุพนัธใ์นลกัษณะ Algorithmic Trading โดยกจิกรรมประกอบดว้ยการ

บรรยายใหค้วามรูแ้ละ Workshop เขม้ขน้ผ่านระบบ Online เกี่ยวกบัขอ้มูลสนิค้า กลยุทธก์ารเทรด 

และเทคนิคการส่งคําสัง่ซื้อขายแบบ 

Algorithmic Trading รวมทัง้สิ้น 19 

หลักสูตร มีผู้ เข้า ร่วมและรับฟังรวม

ประมาณ 40,330 คน และการแข่งขนั     

เทรด TFEX ผ่านระบบซือ้ขายจําลอง ซึง่

สามารถเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ

สร้างกลยุทธ์ส่งคําสัง่ซื้อขายอนุพนัธ์ได้

แบบอัติโนมตัิ มีผู้สมคัรเข้าร่วมจํานวน 

1,068 คน  
      

1.2 สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนต่างประเทศ 
 

- ร่วมเป็นวทิยากร และออกบูธ ในงานดา้นอนุพนัธร์ะดบัสากล ทีจ่ดัขึน้ในลกัษณะ Online Event เช่น 

เขา้ร่วมเป็นวทิยากร ในงาน AFM Panel Discussion ของสมาคม Association of Futures Markets 

(AFM) และร่วมออกบูธแบบ Online Exhibitor ในงาน FIA Asia-V 2020 ของสมาคม Futures 

Industry Association (FIA) เป็นต้น เพื่อประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตลาดไทย โดยเฉพาะ

ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและสนิคา้ของ TFEX  
 

 

- ร่วมกบับรษิัทสมาชกิจดังาน “Global Trading Symposium 

2020” โดย TFEX ร่วมเป็นวิทยากรในเสวนาพิเศษ หวัข้อ 

“Trading Asia - Developments, Trends & Opportunities In 

2020” ชศูกัยภาพตลาดอนุพนัธไ์ทยแก่ผูล้งทุนต่างประเทศ เพื่อ

กระตุ้นความสนใจใหเ้ขา้มาซือ้ขายใน TFEX มากขึน้ โดยมผีู้

ร่วมสมัมนาทัง้สิน้ 368 คน จาก 23 ประเทศทัว่โลก 
  

- ตดิต่อโบรกเกอรใ์นต่างประเทศ และ Vendor ที่อยู่ระหว่างเชื่อมต่อกบั TFEX อย่างต่อเน่ืองผ่าน

ช่องทาง Electronic เพื่ออาํนวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้มาทาํธุรกรรมซือ้ขายใน TFEX  
 

1.3 สาํหรบับุคลากรของบริษทัสมาชิก 

TFEX ร่วมกบั TSI ในการใหค้วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ Investment Consulant (IC) และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน

ธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในแง่สนิคา้และบรกิาร กลยุทธก์ารซือ้ขาย และเทคนิคการใหค้ําแนะนําแก่ลูกคา้

ในเรื่องต่างๆ เช่น หลกัสตูรเกีย่วกบัสนิคา้ Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures รวมถงึเชญิวทิยากรจาก

ต่างประเทศ มาถ่ายทอดประสบการณ์การซือ้ขาย เพื่อเป็นการเตรยีมพรอ้ม

สาํหรบัการเปิดซือ้ขายสนิคา้ดงักล่าว และหลกัสตูรเทคนิคการใหค้ําแนะนํา

ลกูคา้และกลยุทธก์ารเทรด Futures-Options ในภาวะวกิฤต Covid เป็นต้น 

รวมถงึส่งเสรมิการใหค้วามรู้ผ่านระบบ e-Learning เช่น หลกัสูตร TFEX 

Specialist หลักสูตรแนะนํากลยุทธ์การซื้อขาย Futures และ Options 

รวมถงึหลกัสตูรแนะนําการใชค้าํสัง่ Stop Order และ Combo Order  
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1.4 การให้ความรูแ้ละประชาสมัพนัธก์ารซ้ือขายผา่นส่ือ 

TFEX ให้ความสําคญัในเรื่องการให้ความรู้ ขอ้มูลและเครื่องมอืเพื่อใช้ประกอบการซื้อขายของผู้ลงทุน 

รวมถงึประชาสมัพนัธก์ารซือ้ขายอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ดว้ยรปูแบบ เน้ือหา และช่องทางทีห่ลากหลายผ่านสื่อต่างๆ ตามแต่

ละกลุ่มเป้าหมาย โดยในปี 2563 TFEX ยงัมุ่งเน้นการทํา Digital Education & Marketing เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle และ

ความสนใจของผูล้งทุนในยุคปัจจุบนั ดงัน้ี 

- เน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ประชาสมัพนัธ์ และสื่อสาร

การตลาด ผ่านช่องทาง Social Media ของ TFEX และ SET 

Group เช่น Facebook “TFEX Station”, Youtube และ Line 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle ของผูล้งทุน และสามารถเขา้ถงึ

กลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 

- จดัทํารายการเพื่อเผยแพร่ทาง Facebook “TFEX Station” และ Youtube ได้แก่ รายการ “TFEX 

Station Live” เพื่อ Update สถานการณ์ตลาดและสรุปการซือ้ขายใน TFEX รวมถงึเชญินักวเิคราะห์

มาร่วมใหมุ้มมองและกลยุทธก์ารเทรด Futures-Options ในแต่ละวนั รายการ “TFEX Night Trade” 

เพื่ออพัเดทตลาด TFEX ตลาดทองคํา สนิคา้ Commodity และค่าเงนิ รวมถงึสมัภาษณ์นักวเิคราะห ์

เพื่อเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการซือ้ขาย TFEX Products ในช่วงกลางคนื และรายการ “Full Options” ที่

มุ่งแนะนําแนวคดิและกลยุทธก์ารซือ้ขาย SET50 Options ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในแต่ละสภาวะ

ตลาด และสามารถนําไปปรบัใชใ้นการซือ้ขายไดจ้รงิ 

   
 

   
 

   
  

 

    

  



รายงานประจาํปี 2563 
 

 
21 

- พฒันาแหล่งเรยีนรู้ออนไลน์ในเวบ็ไซต์ TFEX (www.TFEX.co.th) โดยเฉพาะที่ “มุมผูล้งทุน” ซึ่ง

รวบรวมข้อมูลที่ผู้ลงทุนควรทราบ ความรู้ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การเทรด และข้อมูล Update 

สถานการณ์ตลาด โดยเน้ือหาครอบคลุมตัง้แต่ความรู้พืน้ฐานสําหรบัมอืใหม่ทีเ่ริม่เทรด ขอ้มูลสนิค้า 

กลไกการซือ้ขาย แนวทางการใชป้ระโยชน์ มุมมองการเทรด เทคนิคและกลยุทธก์ารเทรด Futures-

Options การบรหิารเงนิ การอ่านกราฟเทคนิค Mindset ทีส่าํคญั รวมถงึเครื่องมอืและโปรแกรมทีใ่ชซ้ือ้

ขายในตลาด TFEX ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถนําไปปรับใช้หรือต่อยอดการเทรดเพื่อสร้าง

ผลตอบแทนไดต้ามเป้าหมายและประสบความสาํเรจ็ในการเทรดมากขึน้ 

 

     
 

- จดัทาํ แผ่นพบั หนงัสอื และสือ่สิง่พมิพต่์างๆ เพื่อใหค้วามรูผู้ล้งทุนทัว่ไป 

- จดัทําบทความเพื่อเผยแพร่ในหนังสอืพมิพ์ และสื่อออนไลน์ เช่น หนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกจิ และ

หนงัสอืพมิพท์นัหุน้ เป็นตน้ 

- จดัทําขอ้มูลการซือ้ขายรายวนั รายสปัดาห ์และรายเดอืน เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสอืพมิพ ์เวบ็ไซต ์

และนิตยสารต่างๆ เช่น หนังสอืพมิพ ์Bangkok Post เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกจิ เวบ็ไซต์ทนัหุน้ เวบ็ไซต ์

Manager Online เวบ็ไซต์ Business Line & Life วารสารการเงนิการธนาคาร และนิตยสาร The 

Rubber เป็นตน้ 

 

2. โครงการส่งเสริมการซ้ือขายสินค้าในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในปี 2563 TFEX ไดจ้ดัทําโปรโมชัน่ส่งเสรมิการตลาดสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ไดแ้ก่ โปรโมชัน่พเิศษต้อนรบัการ

ขยายเวลาเทรดทองคําล่วงหน้าสาํหรบัผูล้งทุนใหม่ (ก.พ. - ม.ีค. 2563) รวมถงึโปรโมชัน่ส่งเสรมิการซือ้ขาย Silver Online 

Futures และ Japanese Rubber Futures (พ.ย. 2563 - ธ.ค. 2564) นอกจากนัน้ TFEX ยงัไดท้ําการตลาดร่วมกบับรษิทั

สมาชกิและผูแ้นะนําการลงทุนดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Investment Consultant: IC) โดยใหร้างวลัแก่บุคลากร IC ทีป่ฏบิตัิ

ไดต้ามเงื่อนไขทีก่าํหนด (ตลอดปี 2563) เพื่อเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินงานและกจิกรรมการตลาดของบรษิทัสมาชกิ   

http://www.tfex.co.th/
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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 มจีาํนวน 9 ท่าน โดยมรีายชื่อดงัต่อไปน้ี 
 

 รายช่ือคณะกรรมการ * 

 

1.  ดร. ชยัวฒัน์    วบิลูยส์วสัดิ ์ ประธานกรรมการ  

2.  ดร. ภากร    ปีตธวชัชยั รองประธานกรรมการ 

3.  ดร. จือ้-หง    หลนิ กรรมการ 

4. นายชาญชยั    กงทองลกัษณ์ กรรมการ  

5. นางสาวภทัรวส ีสวุรรณศร กรรมการ 

6. นายสเุทพ    พตีกานนท ์ กรรมการ 

7. ดร. สมจนิต ์    ศรไพศาล กรรมการ  

8.  นายอภศิกัดิ ์    เกีย่วการคา้ กรรมการ   

9. ดร. รนิใจ    ชาครพพิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 
 

* หมายเหตุ ขอ้มลูสิ้นสดุ ณ เดอืนมกราคม 2564 
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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 

ปี 2536 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่4 
 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการ มลูนิธติลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

- 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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ดร.  ภากร 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 

- กรรมการ มลูนิธติลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพฒันา            

ตลาดทุนไทย 

- ประธานกรรมการ  

: บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

: บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั 

: บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 

: บรษิทั เซท็ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จาํกดั 

: บรษิทั ศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จาํกดั 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 
- ประธานกรรมการ บรษิทั ฟินเน็ต อนิโนเวชัน่ เน็ตเวริค์ 

จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จาํกดั 

- รองประธานในคณะทาํงานกลุ่มตลาดหลกัทรพัยเ์กดิใหม่

และกรรมการ สมาพนัธต์ลาดหลกัทรพัยโ์ลก 

- รองผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร สายงาน

การเงนิและบรหิารเงนิลงทุน และสายงานการตลาด   

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงนิ  

บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารการเงนิ 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการจดัการลงทุน 

บรษิทั ไทยพาณิชยนิ์วยอรค์ไลฟ์ประกนัชวีติ จาํกดั 

(มหาชน) 
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ดร.  จื้อ -หง หลิน  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาเอก Engineering Economic Systems and 

Operations Research, Stanford University 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท Applied Mathematics, National Tsing-

Hua University ประเทศไตห้วนั 

- ปรญิญาตร ีApplied Mathematics, National Tsing-

Hua University ประเทศไตห้วนั 

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Corporate Governance 

for Capital Market Intermediaries สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจบุนั 

- กรรมการอาํนวยการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ 

จาํกดั 

- กรรมการ KGI Securities (Thailand) International 

Holdings Limited (บรษิทัย่อยของบรษิทั KGI ใน

ประเทศไทย) 

- กรรมการ KGI (Thailand) Holdings Limited (บรษิทั

ย่อยของบรษิทั KGI ในบรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด)์ 

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

- ประธานคณะกรรมการประนอมหน้ี บรษิทัหลกัทรพัย ์

เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานคณะกรรมการดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

- ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- Executive Vice President, Regional Head of Equity 

Derivatives, KGI Securities Co. Ltd. (บรษิทัมหาชน

ในประเทศไตห้วนั) 

- กรรมการผูจ้ดัการ Head of Asian Equity Derivative 

Analytics, The Royal Bank of Scotland N.V. (ABN 

AMRO Bank N.V.) 

 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) 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 

- ประธานอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

- 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 

- กรรมการ บรษิทั ทรมีนัน่ี โฮลดิง้ จาํกดั 

- ประธานกรรมการ ชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญา              

ซือ้ขายล่วงหน้า 

- อุปนายก สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

- กรรมการ บรษิทั แอสโกส้ง่เสรมิธุรกจิ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั 

(มหาชน) 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- คณะทีป่รกึษาสาํหรบัมาตรการลงโทษทางแพ่ง 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ                

ตลาดหลกัทรพัย ์

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง                  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- ประธานอนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาโท Finance, California State University 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หลกัสูตรนักบริหาร 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 

Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification  

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 หวัหน้าสายงานปฏบิตักิาร ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บรษิทั ฟินเน็ต อนิโนเวชัน่ 

เน็ตเวริค์ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั เซท็ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมเพื่อ           

ผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์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) 
 

 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- อนุกรรมการก่อสรา้งอาคาร ตลาดหลกัทรพัย ์                   

แห่งประเทศไทย 

- อนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  

บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ และรกัษาการประธาน

กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั 

(มหาชน)  

- ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร               

บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

- ประธานกติตมิศกัดิ ์บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั 

(มหาชน)  

- ประธานอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย  

- นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
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ดร.  สมจินต์   ศรไพศาล  

กรรมการ  

   

 

การศึกษา 

- ปรญิญาเอก การเงนิ โครงการร่วมระหว่าง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

และสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(สนบัสนุน

โดย 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 

- อุปนายก สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย 

- อนุกรรมการอุทธรณ์ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

ทหารไทย จาํกดั 

- กรรมการ ในคณะกรรมการวนิยับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- นายกสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม 

วรรณ จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายตราสารอนุพนัธ ์บรษิทั

หลกัทรพัย ์กมิเอง็ จาํกดั (มหาชน) 

- ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารกองทุนร่วมลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั 

- อาจารยป์ระจาํคณะบรหิารธุรกจิ                     

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

- 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 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification 

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 หวัหน้าสายงานการเงนิและบรหิารเงนิ

ลงทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์               

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 -  กรรมการ บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั เซท็ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จาํกดั  

- กรรมการ บรษิทั ฟินเน็ต อนิโนเวชัน่ เน็ตเวริค์ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ดจิทิลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ศนูยซ์ือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลัไทย 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 หวัหน้าสายงานการตลาด              

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์      

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั เซท็ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บรษิทั ดจิทิลั แอคเซส 

แพลตฟอรม์ จาํกดั 

- อนุกรรมการวนิยั บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(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 

- กรรมการ บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จาํกดั 
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 การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการของ บมจ.ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้จดัให้มขีึน้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

โดยไดม้กีารกาํหนดไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี พรอ้มทัง้กาํหนดใหม้กีารประชุมเป็นการพเิศษเพิม่ตามความจาํเป็น  
 

ทัง้น้ี ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มกีารประชุมทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยการเขา้

ร่วมประชุมของคณะกรรมการ สรุปไดด้งัน้ี  
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
จาํนวนครัง้ท่ีประชุม/ 

การประชมุทัง้หมด 

1.   ดร. ชยัวฒัน์   วบิลูยส์วสัดิ ์                   ประธานกรรมการ 6/7 

2.  ดร. ภากร ปีตธวชัชยั  รองประธานกรรมการ 7/7 

3. ดร. จือ้-หง หลนิ             กรรมการ 3/3 

4.  นายชาญชยั กงทองลกัษณ์  กรรมการ 6/7 

5.  นางสาวภทัรวส ี สวุรรณศร  กรรมการ 7/7 

6. นายสเุทพ   พตีกานนท ์ กรรมการ 7/7 

7.  ดร. สมจนิต ์ ศรไพศาล             กรรมการ 5/7 

8. นายอภศิกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการ 7/7 

9.  ดร. รนิใจ ชาครพพิฒัน์  กรรมการผูจ้ดัการ 7/7 

กรรมการท่ีครบวาระ/ลาออกในระหว่างปี 2563  

1.  นางภทัธรีา ดลิกรุ่งธรีะภพ  กรรมการ 4/4 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2563 ค่าตอบแทนรวมทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการทีเ่ป็นบุคคลภายนอก รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 2,135,000 บาท 

(สองล้านหน่ึงแสนสามหมื่นห้าพนับาทถ้วน) ทัง้น้ี กรรมการซึ่งเป็นผู้บรหิารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะไม่ได้รบั

ค่าตอบแทนกรรมการ 

นอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ไม่มกีรรมการของบรษิทัท่านใดมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใด ๆ 

ทีบ่รษิทัทาํขึน้ 

 

 การถือหุ้นของกรรมการในบริษทัในเครอื 

ไม่ม ีเน่ืองจาก บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ ไมม่บีรษิทัในเครอื 
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 ข้อมูลการถือหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการ ณ 31 ธนัวาคม 2563 มดีงัน้ี  

รายช่ือกรรมการ 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ 1 จาํนวนหุ้นเพ่ิม/(ลด) 

ระหว่างปี ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 

1.  ดร. ชยัวฒัน์  วบิลูยส์วสัดิ ์
 - - - 

2.  ดร. ภากร ปีตธวชัชยั 1 1  - 

3.   ดร. จือ้-หง หลนิ - - - 

4.  นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ - - - 

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 2563 

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 มอีาํนาจพจิารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์ เพื่อเสนอความเหน็เกีย่วกบัคาํอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการเพื่อพจิารณาสัง่การ พจิารณาคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคาํสัง่ลงโทษ พจิารณาและสัง่การอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมตลอดถงึการปฏบิตัอิื่นใดทีจ่าํเป็นต่อกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์ 
 

3.   คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 วาระการดาํรงตําแหน่ง ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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. นายสเุทพ    

2. ศ. (พเิศษ) กติพิงศ ์

3. นางพรพริง้ 

4. นายเก่งกลา้   

5. ดร. รนิใจ 

6. นางสาวปวณีา 

พตีกานนท ์

อุรพพีฒันพงศ ์

สขุสนัตสิวุรรณ 

รกัเผ่าพนัธุ ์

ชาครพพิฒัน์ 

ศรโีพธิท์อง 

ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 



รายงานประจาํปี 2563 
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6. งบการเงิน 
 

เสนอผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

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

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

และงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร                         

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ

ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามขอ้กําหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญช ี                     

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง                   

เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์             

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วยขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน      

และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่าจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น  

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแย้ง               

ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรู้ทีไ่ดร้บั จากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูล              

ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ ามีการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ                       

ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัฝ่ายบรหิารหรอืผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลเพื่อดาํเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน  

ผู้บริหารมหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงาน                

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจาก

การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่อง                

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ือง                   

เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

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  
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• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารจากหลกัฐานการสอบบญัช ี   

ที่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยั

อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน            

ทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งใน

งบการเงิน หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบั

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์         

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ                   

และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้ 

ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบใน

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 ดร.ศุภมติร เตชะมนตรกุีล 

กรงุเทพมหานคร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3356 

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 บริษทั ดีลอยท ์ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 

      
 

หมายเหต ุ
 

2563 
 

2562 

สินทรพัย ์
     

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 
 

6,194 
 

40,531 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น  8 
 

66,999 
 

56,963 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 6 
 

1,269,485 
 

1,015,000 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 9 
 

11,632 
 

11,659 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
  

1,354,310 
 

1,124,153 

      
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

     

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 17 
 

111,797 
 

110,237 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
  

111,797 
 

110,237 

รวมสินทรพัย ์
  

1,466,107 
 

1,234,390 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 

      
 

หมายเหต ุ
 

2563 
 

2562 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
     

หน้ีสนิหมุนเวยีน 
     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 10 
 

52,907 
 

44,624 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจ่าย 
  

39,900 
 

25,061 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 
  

3,564 
 

2,161 

รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 
  

96,371 
 

71,846 

      
หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 

     
เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครอง 

     
ผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 17 

 
54,878 

 
54,041 

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 
  

54,878 
 

54,041 

รวมหน้ีสนิ 
  

151,249 
 

125,887 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 

      
 

หมายเหต ุ
 

2563 
 

2562 

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 17 

 
56,919 

 
56,196 

กาํไรสะสม 
     

จดัสรรแลว้  
  

   

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 12  50,000  44,726 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 
  

707,939 
 

507,581 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 
  

1,314,858 
 

1,108,503 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
  

1,466,107 
 

1,234,390 
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บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 

     
 

หมายเหต ุ 2563 
 

2562 

รายได ้
    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 13 724,846 
 

588,240 

รายไดด้อกเบีย้ 
 

12,711 
 

15,611 

รายไดอ้ื่น 
 

39,036 
 

26,549 

รวมรายได ้
 

776,593 
 

630,400 

     ค่าใชจ้่าย 
    

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 14 354,274 
 

301,995 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

2,135 
 

2,115 

รวมค่าใชจ้่าย 
 

356,409 
 

304,110 

     
กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 
420,184 

 
326,290 

รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 
    

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ 17 723 
 

848 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้
 

420,907 
 

327,138 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 15 (84,037) 
 

(65,258) 

กาํไรสาํหรบัปี 
 

336,870 
 

261,880 

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น 
 

               - 
 

               - 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
 

336,870 
 

261,880 

     
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 

 
                6.74  

 
              5.24  

     จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (จาํนวนพนัหุน้) 
 

50,000 
 

50,000 

     

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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 หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 
         

  
ทุนท่ีออก 

 
 เงินกองทุนคุ้มครอง  

 
กาํไรสะสม 

  

  
และ 

 
ผูล้งทุนในสญัญา 

 
สาํรองตาม 

    

 
หมายเหต ุ ชาํระแลว้ 

 
ซ้ือขายลว่งหน้า 

 
กฎหมาย 

 
ยงัไม่ได้จดัสรร 

 
รวม 

           ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 

500,000 
 

55,348 
 

31,632 
 

381,288 
 

968,268 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
 

                - 
 

848 
 

                - 
 

         261,032 
 

261,880 

เงนิปันผลจ่าย 16                 - 
 

                - 
 

                - 
 

       (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 

           
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
500,000 

 
56,196 

 
44,726 

 
507,581 

 
1,108,503 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
 

                - 
 

723 
 

                - 
 

336,147 
 

336,870 

เงนิปันผลจ่าย 16                 - 
 

                - 
 

                - 
 

(130,515) 
 

(130,515) 

สาํรองตามกฎหมาย 12                 - 
 

                - 
 

5,274 
 

(5,274) 
 

                - 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

500,000 
 

56,919 
 

50,000 
 

707,939 
 

1,314,858 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 

 
บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 

     
 

หมายเหต ุ 2563 
 

2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้
 

420,907 
 

327,138 

รายการปรบัปรุง   
    

รายไดด้อกเบีย้ 
 

(12,711) 
 

(15,611) 

รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน 
    

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ 17 (723) 
 

(848) 

     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์     

และหน้ีสนิดาํเนินงาน  
407,473 

 
301,679 

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง     
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 

 
(10,288) 

 
(8,509) 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 
 

27 
 

218 

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 

(1,910) 
 

(6,321) 

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้  
    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 
 

8,283 
 

4,488 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 
 

1,404 
 

904 

เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครอง 
    

ผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 

836 
 

5,239 

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 
 

405,825 
 

306,698 

หกั  จ่ายภาษเีงนิได ้
 

(69,198) 
 

(72,320) 

      เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน  
 

336,627 
 

234,378 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  

 
44 

 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 

     

 
หมายเหต ุ 2563 

 
2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
    

ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
 

12,963 
 

15,582 

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 6 (385,000) 
 

(150,000) 

เงนิสดรบัจากการชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 6 130,515 
 

40,000             

รบัผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 1,073 
 

1,082 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ  
(240,449) 

 
(93,336) 

     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

    
จ่ายเงนิปันผล 16 (130,515) 

 
(121,645) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  
(130,515) 

 
(121,654) 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ  
(34,337) 

 
19,397 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม  
40,531 

 
21,134 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  7 6,194 
 

40,531 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
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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 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จัดตัง้ในประเทศไทย) ซึ่งถือหุ้นของบริษัท                       

ในอัตราร้อยละ 100 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและที่ปรึกษาเพื่อการซื้อขายสัญญา                           

ซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบญัญัติสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีปั่จจุบนัได้ขยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเน่ือง   

ทาํใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามา

ซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัท             

จะตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมูลค่าของ

สนิทรพัย ์ประมาณการหน้ีสนิและหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างสมํ่าเสมอ 

2. เกณฑก์ารจดัทาํและนําเสนองบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํและนําเสนองบการเงนิ 

บริษัทจัดทําบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทําและนําเสนองบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม                  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึ่งม ี         

ผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป           

และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3)            

พ.ศ. 2562” ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น              

เรื่องที่อธิบายในนโยบายการบญัชีที่สาํคญัในลาํดบัต่อไป 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มเีน้ือความ

ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลต่อการรายงาน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิสําหรบังวดบญัชี

ปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชี

ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท ์         

การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว

มาถือปฏิบตัิน้ีไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบรษิัท ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที ่32 การแสดงรายการสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที ่19 การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ มขีอ้กาํหนดใหม่ตาม TFRS 9 ดงัน้ี 

1)  การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ 

2) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ และ 

3) การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

บรษิทันํา TFRS 9 มาปฏบิตัใิชต้ามขอ้กาํหนดการปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นแปลงในTFRS 9 ดงัน้ี 

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ 

วนัที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานครัง้แรก คือวนัที่ 1 มกราคม 2563 ดงันัน้บริษัทปฏิบตัิตามข้อกําหนดของ       

TFRS 9 กบัเครื่องมอืทางการเงนิทีย่งัคงรบัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไม่นําขอ้กําหนดมาปฏบิตัิ

กับเครื่องมือทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ข้อมูลเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับ             

เครื่องมอืทางการเงนิยงัคงรบัรู ้ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ไม่ปรับย้อนหลัง 
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การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

การรบัรู้สนิทรพัย์ทางการเงนิที่อยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 กําหนดให้วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุน       

ตัดจําหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและ          

ตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงินโดยเฉพาะดงัน้ี 

• ตราสารหน้ีที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ             

ทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น            

ในวนัที่กาํหนดให้วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 
 

• เงินลงทุนในตราสารหน้ีอื่นทัง้หมดและตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าวัดมูลค่าภายหลังด้วย               

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
 

• บรษิทัอาจเลอืกกาํหนดใหต้ราสารหน้ีทีเ่ขา้เงื่อนไขราคาทุนตดัจําหน่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรหรอืขาดทุน หากการปฏบิตัดิงักล่าวช่วยขจดัหรอืลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชี

อย่างมนียัสาํคญั 

ตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายอยู่ในขอบเขตเรื่องการดอ้ยค่า  

กรรมการของบรษิทัสอบทานและประเมนิสนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทั ทีม่อียู่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

ตามขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ที่มอียู่ ณ วนันัน้ และได้ขอ้สรุปว่าการนํา TFRS 9 มาปฏบิตัิใช้ครัง้แรก 

สง่ผลกระทบดงัน้ีต่อสนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งการจดัประเภทรายการ และการวดัมลูค่า 

• เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสําหรับ         

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และเงนิใหกู้ย้มืและลูกหน้ีทีม่กีารถอืครองตามโมเดลธุรกจิ                  

ทีม่วีตัถุประสงคท์ัง้เพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญาและเพื่อขายสนิทรพัยท์างการเงนิ และทําใหเ้กดิ

กระแสเงนิสดซึง่เป็นการจ่ายเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่าํหนดให ้
 

2) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

TFRS 9 กาํหนดเกีย่วกบัการดอ้ยค่าของสนิทรพัยโ์ดยใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กําหนดใหบ้รษิทับนัทกึผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้และ

การเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเหล่านัน้ ณ แต่ละวันที่รายงานเพื่อสะท้อนการ

เปลีย่นแปลงในความเสีย่งดา้นเครดติตัง้แต่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิเมื่อเริม่แรก ในความหมายเดยีวกนั

คอืการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้กดิเหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ 
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TFRS 9 กาํหนดใหบ้รษิทัรบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบัรายการดงัน้ี 

(1) เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

(2) ลกูหน้ีตามสญัญาเช่า 

(3) ลกูหน้ีการคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

(4) สญัญาคํ้าประกนัทางการเงนิทีเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดเรื่องการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 

TFRS 9 กาํหนดใหบ้รษิทัวดัมลูค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิดว้ยจาํนวนทีเ่ท่ากบั

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือ                   

ทางการเงินนัน้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัตัง้แต่รบัรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หรือเมื่อเครื่องมือทางการเงิน        

เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่ อกําเนิด แต่อย่างไรก็ตาม                    

หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตัง้แต่รับรู้รายการ            

เมื่อเริ่มแรก (ยกเว้นสนิทรพัย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกําเนิด) บริษัท          

ถูกกําหนดให้วดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัเครื่องมอืทางการเงินนัน้ด้วยจํานวนเงินที่เท่ากบั        

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า TFRS 9 กําหนดใหใ้ชว้ธิกีารทัว่ไปและ

วธิกีารอย่างง่ายสาํหรบัการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติ 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุสําหรบัลูกหน้ีการค้า สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า     

ในสถานการณ์ทีเ่ป็นไปได ้

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบจากการนํามาตรฐาน TFRS 9 มาถอืปฏบิตัแิละไม่มผีลกระทบ

อย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ 
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ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทรายการใหมต่ามการปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นแปลง TFRS 9 

งบการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

การจดัประเภทรายการเดมิ การวดัมลูค่าเดมิ มลูค่าตาม

บญัชเีดมิ 

ผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงนโยบาย

การบญัช ี

การจดัประเภทรายการใหม ่ การวดัมลูค่าใหมต่าม TFRS 9 มลูค่าตาม

บญัชใีหม ่

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุน 40,531 - เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุนตดัจาํหน่าย 40,531 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น ราคาทุน 56,963 - ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนวยีนอื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย 56,963 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ราคาทุน 1,015,000 - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,015,000 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีน       

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญา  

ซือ้ขายล่วงหน้า 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 110,237 - เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 110,237 

หน้ีสนิทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ราคาทุน (44,624) - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย (44,624) 

เงนิสมทบและผลประโยชน์ของ

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า 

ราคาทุน (54,041) - เงนิสมทบและผลประโยชน์ของ

เงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย (54,041) 

สว่นของผูถ้อืหุน้       

กาํไรสะสมยงัไมไดจ้ดัสรร - (507,581) - กาํไรสะสมยงัไมไดจ้ดัสรร - (507,581) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า (“TFRS 16”) 

TFRS 16 กําหนดหลกัการสําหรบัการระบุสญัญาเช่าและวิธปีฏบิตัิในงบการเงินทัง้ทางด้านผู้เช่าและ      

ผู้ให้เช่า ซึ่งนํามาใช้แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่า ได้แก่ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 เรื่อง สญัญาเช่า 

ดําเนินงาน - สิง่จูงใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 เรื่อง การประเมินเน้ือหา

สญัญาเช่าที่ทาํขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

สําหรับการบัญชีทางด้านผู้ เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีการเปลี่ยนแปลง                   

อย่างเป็นสาระสาํคญั โดยยกเลกิการแยกประเภทระหว่างสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 และกําหนดให้ผู้เช่ารบัรู้รายการสนิทรพัย์สทิธิการใช้และหน้ีสนิ 

ตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผลสําหรบัสญัญาเช่าทัง้หมด ยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้และ 

สญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์อ้างองิมมีูลค่าตํ่า อย่างไรกต็าม การบญัชสีําหรบัผู้ให้เช่ายงัคงต้องจดัประเภท

สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงินโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน       

การบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบจากการนํามาตรฐาน TFRS 16 มาถือปฏิบัติและไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

นอกจากน้ี สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี2 ฉบบั ซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

แลว้เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2563 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรบักจิการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืลกูหน้ีทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการ                

ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย โดยมกีาร 

ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือ            

จนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏบิตัิตามการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว      

ทัง้น้ี กจิการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืลกูหน้ีและเลอืกปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางการบญัชฉีบบัน้ี ต้องถอืปฏบิตัิ

ตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทุกขอ้ทีร่ะบุในแนวปฏบิตัทิางการบญัชฉีบบัน้ี 

บรษิทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวในการจดัทํางบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 
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แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพื่อรองรบั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏบิตัิทางการบญัชฉีบบัน้ีใหเ้ป็นทางเลอืกสาํหรบัทุกกจิการที่ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์        

COVID-19 และตอ้งจดัทาํงบการเงนิในช่วงเวลาที ่COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสงู 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน จงึอาจเป็นผลใหฝ่้ายบรหิารของกจิการต้องใชดุ้ลยพนิิจอย่างมากในการ

ประมาณการ หรือการวัดมูลค่าและรับรู้รายการทางบัญชี แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี               

จงึมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       

บางฉบบั และเพื่อให้เกดิความชดัเจนในวธิปีฏบิตัิทางบญัชใีนช่วงเวลาที่ยงัมคีวามไม่แน่นอนเกี่ยวกบั

สถานการณ์ดงักล่าว ทัง้น้ี กจิการสามารถใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชฉีบบัน้ีสาํหรบัการจดัทํางบการเงนิ 

ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 

บรษิทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวในการจดัทํางบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 

การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

TFRS 16 ไดม้กีารปรบัปรุงสาํหรบัการยนิยอมลดค่าเช่าทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID-19 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 

วนัที่ 1 มิถุนายน 2563 ทัง้น้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบตัิก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช้ได้ การปรบัปรุงน้ี         

เพื่อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติสําหรบัผู้เช่า โดยไม่จําเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่า           

ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงื่อนไขตามทีร่ะบุไว ้

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านัน้เสมือนว่าไม่ใช่            

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า นอกจากน้ี TFRS 16 ฉบบัปรบัปรุง ได้เพิ่มข้อกําหนดสําหรบัข้อยกเว้น

ชัว่คราวทีเ่กดิขึน้จากการปฏริูปอตัราดอกเบีย้อา้งองิ โดยกจิการต้องถอืปฏบิตัติามการปรบัปรุงดงักล่าว                    

กบังบการเงนิประจําปีสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป       

ทัง้น้ีอนุญาตให้กจิการถอืปฏบิตัก่ิอนวนัที่มผีลบงัคบัใช้ได ้ซึง่ TFRS 16 ฉบบัปรบัปรุงน้ีได้ประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาแลว้เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2564 

บรษิทัไม่มรีายการขอ้ผ่อนปรนเรื่องการลดค่าเช่า ดงันัน้บรษิทัจงึไม่ไดถ้อืปฏบิตัติามการปรบัปรุงดงักล่าว

ในการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน              

การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศใน              

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ           

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอื

จดัให้มขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้นการปรับปรุง           

คาํนิยามและขอ้กาํหนดทางการบญัช ีดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงนิ 

กรอบแนวคิดสําหรบัการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง ประกอบด้วยการปรบัปรุงคํานิยามและ      

เกณฑ์การรับรู้สนิทรพัย์และหน้ีสิน รวมทัง้การเพิ่มแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการวดัมูลค่าการตัดรายการ

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู นอกจากน้ี กรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัน้ี ยงัไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากร

เชงิเศรษฐกจิของกจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนในการวดัมลูค่าของขอ้มลูทางการเงนิ 

คาํนิยามของธุรกจิ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ที่ปรบัปรุงใหม่ ได้อธบิายให้ชดัเจนขึน้  

ถงึคาํนิยามของธุรกจิ และเพิม่ทางเลอืกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่มกจิกรรมและสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า

จะถูกพจิารณาว่าไม่ใช่ธุรกจิหากมูลค่ายุตธิรรมส่วนใหญ่ของสนิทรพัยข์ ัน้ต้นทีไ่ด้มานัน้กระจุกตวัอยู่ใน

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุตวัตนไดร้ายการเดยีวหรอืกลุ่มของสนิทรพัยท์ีค่ลา้ยคลงึกนั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัน้ีกําหนดใหใ้ช้วธิเีปลี่ยนทนัทเีป็นต้นไปสาํหรบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และสามารถ 

ถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

คาํนิยามของความมสีาระสาํคญั 

การปรับปรุงคํานิยามของความมีสาระสําคัญ ทําให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1           

เรื่อง การนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 เรื่อง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทัง้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นที่อ้างองิถึง 

ความมสีาระสาํคญั โดยการปรบัปรุงน้ีเพื่อใหค้าํนิยามเป็นแนวทางเดยีวกนักบักรอบแนวคดิ โดยใหใ้ชว้ธิี

เปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไปสาํหรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว และสามารถถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
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การปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

เน่ืองจากการปฏริูปอตัราดอกเบีย้อา้งองิ ทําใหม้กีารปรบัปรุงขอ้กําหนดของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง

โดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

ผูบ้รหิารของบรษิทัจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งมาเริม่ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิของ

บรษิทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมผีลบงัคบัใช ้โดยผูบ้รหิารของบรษิทัอยู่ระหว่างการ

ประเมนิผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวทีม่ต่ีองบการเงนิของบรษิทัในงวดทีจ่ะ

เริม่ถอืปฏบิตั ิ

2.4  การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

รายการทีร่วมในงบการเงนิของบรษิทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงนิของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิหลกั

ที่บรษิัทดําเนินงานอยู่ (สกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาทซึ่งเป็น 

สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิของบรษิทั 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช ้          

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั ้นถูกวัดมูลค่าใหม่                 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และ        

ที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วย              

อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน  

เมื่อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไร

หรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไร

ขาดทุนดว้ย 

3.  นโยบายการบญัชี 

3.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย เงนิสดในมอื และเงนิฝากสถาบนัการเงินทุกประเภท    

(แต่ไม่รวมเงนิฝากสถาบนัการเงนิประเภททีต่้องจ่ายคนืเมื่อสิน้ระยะเวลาทีก่ําหนด) เงนิลงทุนระยะสัน้อื่น      

ที่มีสภาพคล่องสูงและมีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่ายชําระภาระผูกพัน           

ในระยะสัน้ ซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า 
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3.2 เครื่องมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชทีีป่ฏบิตัใิชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อบริษัทเป็นคู่ส ัญญา               

ตามข้อกาํหนดของสญัญาของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการ               

ทํารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการซื้อ การออกตราสารสนิทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน 

(นอกจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน) เพิม่หรอื 

หกัจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิตามความเหมาะสม เมื่อรบัรูร้ายการ

เมื่อเริม่แรก ตน้ทุนการทาํรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิ

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน รบัรูท้นัทใีนกาํไรหรอืขาดทุน 

สินทรพัยท์างการเงิน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีร่บัรูท้ ัง้หมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอืมูลค่ายุตธิรรม ขึน้อยู่กบั

การจดัประเภทรายการของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

การจดัประเภทรายการของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ตราสารหน้ีทีเ่ขา้เงื่อนไขการวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• สนิทรพัย์ทางการเงินที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์การถือครองสนิทรพัย์ทางการเงิน      

เพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และ 
 

• ขอ้กาํหนดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ ซึง่ทําใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึง่เป็นการจ่ายเพยีงเงนิต้น

และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่าํหนดไว ้ 
 

โดยปกต ิสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทัง้หมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน

เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้า บริษัทอาจปฏบิตัิดงัต่อไปน้ีกบัสนิทรพัย์ทางเงินที่เมื่อเลือกรบัรู้รายการ       

เมื่อเริ่มแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 
 

• บรษิัทอาจเลอืกกําหนดให้ตราสารหน้ีที่เขา้เงื่อนไขราคาทุนตดัจําหน่ายหรอืมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน หากการปฏบิตัดิงักล่าวช่วยขจดั

หรอืลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชอีย่างมนียัสาํคญั (ด ู(2) ดา้นล่าง) 
 

(1) ราคาทุนตดัจาํหน่ายและวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

วธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเป็นวธิกีารคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหน้ีและปันสว่นดอกเบีย้รบั  

ตลอดช่วงระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ดอกเบีย้รบั รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดด้อกเบีย้” 
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(2) สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 

สนิทรพัย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขสําหรบัการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนโดยเฉพาะ 
 

• เงนิลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน เวน้แต่บรษิทั

กาํหนดใหเ้งนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่ใช่เงนิลงทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้หรอืไม่เป็นสิง่ตอบแทนทีค่าดว่า

จะต้องจ่ายทีร่บัรูโ้ดยผูซ้ือ้ในการรวมธุรกจิแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก  
 

• ตราสารหน้ีทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขราคาทุนตดัจําหน่ายหรอืมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

จดัประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน นอกจากน้ีตราสารหน้ีที่เขา้เงื่อนไข 

ราคาทุนตัดจําหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอาจถูกกําหนดให้แสดง          

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก หากการกาํหนดดงักล่าว

ช่วยขจดัหรอืลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรอืการรบัรูร้ายการอย่างมนีัยสาํคญั (เรยีกว่า 

“การจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชี”) ที่เกดิจากการวดัมูลค่าสนิทรพัย์หรือหน้ีสนิหรือการรบัรู ้        

ผลกําไรและขาดทุนจากรายการดังกล่าวด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน บริษัทไม่เลือกกําหนดให ้                

ตราสารหน้ีใดๆ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

บรษิทัตอ้งรบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุเสมอสาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารหน้ี

วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ลูกหน้ีการค้าและ

ลูกหน้ีอื่น ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรพัย์ทางการเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใช ้      

ตารางการตัง้สํารองขึน้อยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตีของบรษิัทปรบัปรุงด้วย

ปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้มื สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิทัว่ไป และการประเมนิทศิทางทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต 

ณ วนัทีร่ายงาน รวมถงึมลูค่าเงนิตามเวลาตามความเหมาะสม 

สาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิอื่นทัง้หมด บรษิทัรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

เมื่อมกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัในความเสีย่งด้านเครดติตัง้แต่รบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก แต่อย่างไรกต็าม 

หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิไม่เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัตัง้แต่รบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก 

บริษัทวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเครื่องมือทางการเงินนัน้ด้วยจํานวนเงินที่เท่ากบัผลขาดทุน       

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ปฏิบัติผิดสญัญาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินที่คาดไว ้      

ในทางกลบักนัผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าแสดงถงึสดัส่วนของผลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิตลอดอายุทีค่าดว่าจะเกดิจากเหตุการณ์ปฏบิตัผิดิสญัญาของเครื่องมอืทางการเงนิ 

ทีม่คีวามเป็นไปไดว้่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัทีร่ายงาน 

(1) นโยบายการตดัรายการ 

บรษิัทตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิเมื่อมขี้อมูลที่บ่งชี้ว่าลูกหน้ีมปัีญหาด้านการเงินอย่างร้ายแรงและ              

ไม่มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไดร้บัคนื เช่น เมื่อลกูหน้ีอยู่ระหว่างชาํระบญัช ีหรอืลม้ละลาย สนิทรพัยท์างการเงนิ

ที่ถูกตัดรายการอาจขึ้นอยู่กับวิธีการบังคับภายใต้กระบวนการทวงถามของบริษัทโดยใช้คําปรึกษา                    

ทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงนิทีไ่ดร้บัคนืรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
 

(2) การวดัมลูค่าและการรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

การวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เป็นการคํานวณความน่าจะเป็นของการปฏบิตัิ

ผดิสญัญา ร้อยละของความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหน้ีปฏิบตัิผิดสญัญา (เช่น ผลกระทบของ  

ความเสียหายหากมีการผิดสญัญา) และยอดหน้ีเมื่อลูกหน้ีปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคํานวณ            

ความน่าจะเป็นของการปฏบิตัผิดิสญัญาและร้อยละของความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อลูกหน้ีปฏบิตั ิ     

ผดิสญัญาขึ้นอยู่กบัขอ้มูลในอดตีปรบัปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สําหรบัยอดหน้ีเมื่อ

ลูกหน้ีปฏบิตัผิดิสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิแสดงโดยมูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้นของสนิทรพัย ์ณ วนัที่

รายงาน สําหรบัสญัญาคํ้าประกนัทางการเงนิ ความเสีย่งรวมถงึจํานวนเงนิทีถู่กเบกิใช้ ณ วนัทีร่ายงาน

และจาํนวนเงนิทีเ่พิม่ขึน้ใด ๆ ทีค่าดว่าจะถูกเบกิใชใ้นอนาคตโดยวนัทีผ่ดิสญัญาถูกประเมนิโดยขึน้อยู่กบั

แนวโน้มในอดตี บรษิทัทาํความเขา้ใจความจาํเป็นดา้นการเงนิในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลกูหน้ีและ

ขอ้มลูการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการด้วยผลต่างระหว่าง        

กระแสเงินสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งบริษัทต้องได้รับและกระแสเงินสดทัง้หมด ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับ          

คิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรก 

หากบริษัทวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับค่าเผื่อ                 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ ณ วนัทีร่ายงานปัจจุบนั 

พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องถือปฏิบตัิ บริษัทต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับ           

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ณ วันที่รายงานปัจจุบัน เว้นแต่สนิทรพัย์

เหล่านัน้ใชว้ธิกีารอย่างง่าย 
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บริษัทรบัรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรือขาดทุนสําหรับเครื่องมือทางการเงินทัง้หมด           

เพื่อปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งผ่านบญัชคี่าเผื่อผลขาดทุน เวน้แต่เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซึ่งค่าเผื่อผลขาดทุนรบัรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและ

สํารองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม และไม่ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินในงบแสดง              

ฐานะการเงนิ 

การตดัรายการของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

บริษัทตัดรายการสนิทรพัย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสทิธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงินสดจากสนิทรพัย ์         

ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ                 

ความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยใ์ห้กจิการอื่น หากบรษิัทไม่ได้โอนหรอืไม่ไดค้งไว้ซึง่ความเสีย่ง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของและยังคงมีการควบคุมสนิทรัพย์ที่โอน บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียใน

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัจาํนวนเงนิทีอ่าจตอ้งจ่าย หากบรษิทัยงัคงไวซ้ึง่ความเสีย่งและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของสนิทรพัย์ทางการเงินที่โอน บริษัทยงัคงรบัรู้สนิทรพัย์ทางการเงินและรบัรู้การกู้ยืม          

ที่มีหลกัประกนัสาํหรบัสิง่ตอบแทนที่ได้รบั 

ณ วนัที่ตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี

ของสนิทรพัย์และผลรวมของสิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัและค้างรบั รบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน นอกจากน้ี        

ณ วนัทีต่ดัรายการของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีบ่รษิทัเลอืกรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกดว้ยการวดัมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลกําไรหรอืขาดทุนสะสมทีส่ะสมไวก่้อนหน้าในสํารองการวดัมูลค่าเงนิลงทุน      

จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปกาํไรหรอืขาดทุนแต่จะโอนไปกาํไรสะสม 

หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

หน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่เป็น (1) สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายทีร่บัรูโ้ดยผูซ้ือ้ในการรวมธุรกจิ (2) ถอืไวเ้พื่อคา้ 

หรือ (3) เลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน               

ตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

วธิดีอกเบีย้ที่แท้จรงิเป็นวธิกีารคํานวณราคาทุนตดัจําหน่ายของหน้ีสนิทางการเงนิและปันส่วนดอกเบี้ยจ่าย

ตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง อตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิคอือตัราที่ใช้ในการคดิลดประมาณการเงนิสดจ่าย         

ในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรบัและจ่ายทัง้หมด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบี้ย           

ทีแ่ทจ้รงิ ตน้ทุนการทาํรายการ และสว่นเกนิหรอืสว่นลดมลูค่าอื่นๆ) ตลอดอายุทีค่าดไวข้องหน้ีสนิทางการเงนิ

หรอื (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาทีส่ ัน้กว่า เพื่อใหไ้ดร้าคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสนิทางการเงนิ 
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การตดัรายการของหน้ีสนิทางการเงนิ 

บรษิทัตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิ เฉพาะเมื่อภาระผกูพนัของบรษิทัไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ ไดม้กีารยกเลกิ 

หรอืสิน้สดุ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิทางการเงนิทีต่ดัรายการและสิง่ตอบแทนทีจ่่ายและ

คา้งจ่ายรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

เมื่อบริษัทแลกเปลี่ยนตราสารหน้ีที่มีความแตกต่างอย่างมากในข้อกําหนดกบัผู้ให้กู้ต้องถือเป็นการสิ้นสุด        

ของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ ในทํานองเดียวกัน          

บรษิทับนัทกึการเปลีย่นแปลงอย่างมากในขอ้กาํหนดของหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อียู่หรอืบางส่วนของการสิน้สุด

ของหน้ีสนิทางการเงนิเดมิ และถือเป็นการรบัรู้รายการของหน้ีสนิทางการเงนิใหม่ โดยสมมตวิ่าขอ้กําหนด      

จะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่รวมถึง

ค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ สุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรบัใด ๆ และคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม ซึ่ง            

มคีวามแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสนิ           

ทางการเงนิเดมิ หากการเปลีย่นแปลงไม่เป็นนยัสาํคญั ผลแตกต่างระหว่าง (1) มลูค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิก่อน

มกีารเปลีย่นแปลงและ (2) มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดหลงัจากเปลีย่นแปลง ควรรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

นโยบายการบญัชทีีป่ฏบิตัใิชก่้อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

1) ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (ถา้ม)ี  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณ์เกี่ยวกับ           

การชําระหน้ีในอนาคตของลูกค้า ประเมนิกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต สถานการณ์ที่อาจทําให้

ทราบและระบุไดถ้งึการผดินดัชาํระหน้ี และการพจิารณาแนวโน้มของตลาด ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น

จะถูกจําหน่ายออกจากบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสูญ และจะบนัทึกไว้เป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายอื่น    

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

2) การลงทุนของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา       

ในช่วงเวลาสัน้ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสนิทรพัย์หมุนเวียน 

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผู้บริหารตัง้ใจแน่วแน่และ                

มคีวามสามารถถือไว้จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน เว้นแต่จะครบกําหนด

ภายใน 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกจ็ะแสดงไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง         

หรอืเมื่ออตัราดอกเบีย้เปลีย่นแปลงไดแ้สดงรวมไวใ้นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีทีฝ่่ายบรหิาร

แสดงเจตจํานงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะ        

แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ ฝ่ายบริหารมีความจําเป็นที่ต้องขาย                  

เพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสนิทรพัย์หมุนเวียน 
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เงนิลงทุนทัง้ 3 ประเภทรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่หมายถงึมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่ห้

ไปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการทาํรายการ 

เงนิลงทุนเพื่อค้าและเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ       

เงนิลงทุนวดัตามราคาเสนอซือ้ล่าสดุ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งองิ

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายตราสารหน้ีไทย รายการกําไรและขาดทุน            

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยัง                  

ไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเผื่อขายรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตาม          

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

บรษิทัจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าเงนิลงทุนนัน้อาจมคี่าเผื่อการดอ้ยค่า

เกดิขึน้ หากราคาตามบญัชีของเงนิลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื บริษัทจะบนัทกึรายการ

ขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิรรมของผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่าย

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้จะบนัทึกรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน กรณีที่

จําหน่ายเงนิลงทุนทีถ่ือไว้ในตราสารหน้ีหรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชี

ของเงนิลงทุนทีจ่าํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัดว้ยราคาตามบญัชจีากจาํนวนทัง้หมด

ทีถ่อืไว ้

3) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 

3.3 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงใน                          

ราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถูกตัดจําหน่ายและ                       

บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุน โดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจินบัจาก                               

วนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน ระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี 

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยผู้บริหาร                                

จะมกีารทบทวนค่าตดัจําหน่ายเมื่ออายุการใชป้ระโยชน์มคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 

หรอืมกีารตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้
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3.4 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

สนิทรัพย์ที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคา             

ตามบญัชอีาจสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชขีอง

สนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สงูกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุน   

ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได ้             

เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจาก                         

ค่าความนิยมซึ่งรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปได้ที่จะกลบัรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

3.5 ประมาณการหน้ีสนิ 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จ ัดทําไว ้                       

อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนัน้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า                     

จะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจาํนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ 

บริษัทจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิ โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามา               

จ่ายชําระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึง่สะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่า

ของเงนิตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะของหน้ีสนิที่กําลงัพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึน้ของประมาณการหน้ีสนิ

เน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 

3.6 รายได ้

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชกิแรกเขา้ และรายได้ค่าแรกเขา้ใช้บรกิารขอ้มูล 

รบัรูเ้ป็นรายได ้เมื่อกจิการปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี และรายได้ค่าบริการข้อมูลตามระยะเวลา รับรู้รายได้ตามภาระที่ต้อง                             

ปฏิบตัิเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยคํานึงถึงอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึง                        

วนัครบอายุและคาํนึงถงึจาํนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 

รายไดอ้ื่นรบัรูเ้มื่อมสีทิธใินการรบัเงนิ 

3.7 ค่าใชจ้่าย 

ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

3.8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการของบรษิทั (โดยไม่รวมเงนิเดอืน 

โบนสั และผลประโยชน์เกีย่วขอ้งทีจ่่ายใหก้บัผูบ้รหิาร) 
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3.9 การจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถือหุ้นของบรษิัทจะรบัรู้ในงบการเงนิของบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชซีึ่งที่ประชุม                      

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

3.10 กาํไรต่อหุน้ 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน คํานวณจากกําไรสุทธโิดยหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ วนัที ่               

ในงบแสดงฐานะการเงนิ ในกรณีทีม่กีารเพิม่ทุน จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักคํานวณตามระยะเวลา

การรบัชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 

3.11 ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี          

ภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้นกาํไรขาดทุน ยกเวน้สว่นภาษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

หรอืรายการรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ในกรณีน้ี ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอื

โดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่  หรือ                             

ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของ                  

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยในกรณีที่มสีถานการณ์ที่การนํากฎหมายภาษีไปปฏบิตัิซึ่ง  

ขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย                    

ชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จํานวนตามวธิหีน้ีสนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์

และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีคํานวณจากอตัราภาษ ี              

(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่  หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน                              

สิน้รอบระยะเวลารายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใช้เมื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี                

ทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะรบัรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกําไรทางภาษ ี                      

เพียงพอที่จะนําจาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อกจิการมี

สทิธติามกฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงินได้ที่

ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภาษี

ต่างกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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3.12 การวดัมลูค่ายุตธิรรมและกระบวนการประเมนิมลูค่า 

การวดัมลูค่ายุตธิรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มลู 

บรษิทัได้มกีารสอบทานขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่มนีัยสาํคญัและรายการปรบัปรุงมูลค่าอย่างสมํ่าเสมอ  

ในกรณีที่นําข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม บริษัทจะประเมินหลกัฐานที่ได้รับจาก                 

บุคคลที่สามเพื่อให้ได้ขอ้สรุปว่ามูลค่าดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่13 รวมถงึการจดัลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าว 

เมื่อทําการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน บริษัทจะใช้ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้เป็น               

อนัดบัแรก โดยมลูค่ายุตธิรรมถูกกาํหนดลาํดบัชัน้ตามประเภทของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นเทคนิคการประเมนิมลูค่า

เพื่อวดัมลูค่ายุตธิรรมดงัน้ี 

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือ                

หน้ีสนิอย่างเดียวกนัและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน้ ณ วนัที่วดัมูลค่า 
 

- ระดบัที ่2 เป็นขอ้มูลอื่นทีส่งัเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มสาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้

นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 
 

- ระดบัที ่3 เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้ 

4. การใช้ดลุยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งข้อมูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

4.1 ดุลยพินิจของผู้บริหารในการใช้นโยบายการบญัชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทต้องอาศัย             

ดุลยพินิจหลายประการในการกําหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ และการตัง้ข้อสมมติฐาน ซึ่ง              

มีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสินทรัพย์ หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสิน                       

ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทัง้การแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญช ี                      

ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้                              

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน้ 

4.2 แหล่งข้อมูลสาํคญัเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

บริษัทมีประมาณการทางบัญชี ซึ่งใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ถึงแม้ว่าการ                  

ประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ผลที่เกิดขึ้นจริง                

อาจมคีวามแตกต่างไปจากประมาณการนัน้ ประมาณทางการบญัชทีีส่ําคญัและขอ้สมมติฐานที่มคีวามเสีย่ง

อย่างเป็นสาระสําคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินใน                           

รอบระยะเวลาบญัชหีน้า 
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5. การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงคข์องบรษิทัในการบรหิารทุนนัน้ เพื่อดํารงไวซ้ึง่ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบรษิทั 

เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสยีอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน                        

ที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนของเงินลงทุน 

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตาม                                 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท 

6. รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

กจิการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกบับรษิัททัง้ทางตรง                 

และทางออ้ม ไม่ว่าจะโดยทอดเดยีวหรอืหลายทอด กจิการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกบั

บริษัท กิจการย่อยและกิจการย่อยลําดบัถัดไป กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสยีง                     

ของบรษิัทซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกจิการ ผู้บรหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิัท 

ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับรษิทั 

ในการพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ จะคํานึงถึงรายละเอียด                        

ของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

ความสมัพนัธ์ที่บริษัทมีกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในบริษัท หรือ                   

เป็นกจิการทีบ่รษิทัควบคุม หรอืควบคุมร่วมกนั หรอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีม่รีายการบญัชกีบับรษิทัมดีงัน้ี 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

   

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไทย เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ถอืหุน้ของบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 100  

     และกรรมการทัง้หมดเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

  บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั ไทย เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของ 

     ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  

  

รายไดค้่าบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 

รายไดด้อกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่าระหว่างอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลทีม่ ี

 

   ระยะเวลา 1 ปี หรอือตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 1 ปี สาํหรบั 

   นิตบิุคคลวงเงนิ 10 ลา้นบาทโดยเฉลีย่ 4 ธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย ตน้ทุนบวกกาํไรสว่นเพิม่ 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

  2563  2562 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท  พนับาท 

รายไดค้่าบรกิารขอ้มลู กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 864           1,071 

     รายไดด้อกเบีย้ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 12,541  15,013 

     ค่าธรรเนียมและบรกิารจ่าย ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 301,582  259,122 

ยอดคงเหลอืของรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

  2563  2562 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ พนับาท  พนับาท 

ดอกเบีย้คา้งรบั ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 8      - 

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 34,017  30,102 

     รายไดร้บัล่วงหน้า กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 72  72 

  

อตัราดอกเบี้ย 

    

 2563  2562  2563  2562 

 รอ้ยละต่อปี  รอ้ยละต่อปี  พนับาท  พนับาท 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 0.20 - 1.81   1.24 - 1.81  1,269,485  1,015,000 
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ผู้ถือหุ้นใหญ่มีนโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อประสทิธิภาพ                

และผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทัง้น้ีผู้ถือหุ้นใหญ่จะกู้ยมืจากบริษัทย่อยในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งมกีําหนด

ระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี ทัง้น้ี อตัราดอกเบีย้กูย้มืทีก่ําหนดจะเป็นอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามอตัราดอกเบีย้ของตลาดโดย

อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่าระหว่างอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลทีม่รีะยะเวลา 1 ปี หรอือตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 

ประจาํ 1 ปี สาํหรบันิตบิุคคลวงเงนิ 10 ลา้นบาทโดยเฉลีย่ 4 ธนาคาร (โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวอาจมกีารทบทวนใหม่

ตามความเหมาะสม) 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  มดีงัน้ี 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,015,000  905,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 385,000  150,000 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้         (130,515)            (40,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 1,269,485  1,015,000 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

เงนิฝากประเภทออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั 6,194  40,531 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เงนิฝากประเภทออมทรพัย์มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.05 - 0.80  ต่อปี                  

(2562 : ระหว่างรอ้ยละ 0.375 - 0.80 ต่อปี) 
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8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

ลูกหน้ีการค้า    

กจิการอื่นๆ 538  285 

 538  285 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

รายไดค้า้งรบั    

กจิการอื่นๆ 66,316  56,401 

รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั    

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ดหูมายเหตุขอ้ 6) 8  - 

กจิการอื่นๆ 17  277 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า    

กจิการอื่นๆ                 120  - 

 66,461  56,678 

 66,999  56,963 

การวเิคราะหอ์ายุของลกูหน้ีการคา้ มดีงัน้ี 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

ลกูหน้ีการคา้    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 30  - 

เกนิกาํหนดชาํระ    

น้อยกว่า 3 เดอืน 508  285 

 538  285 

โดยทัว่ไประยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของบรษิทัมรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 วนัถงึ 15 วนั 

9. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่า่ย 11,632  11,633 

อื่น ๆ  -  26 

 11,632  11,659 
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10. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

เจ้าหน้ีการค้า    

กจิการอื่นๆ -  1,800 

 -  1,800 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย    

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ดหูมายเหตุขอ้ 6) 34,017  30,102 

กจิการอื่นๆ 15,598  9,512 

รายไดร้บัล่วงหน้า    

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ดหูมายเหตุขอ้ 6) 72  72 

กจิการอื่นๆ 3,220  3,138 

 52,907  42,824 

 52,907  44,624 
 

11. ทุนเรอืนหุ้น 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทัง้หมดมีจํานวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หุ้นทัง้หมดได้ออก              

และชาํระเต็มมูลค่าแล้ว 

12. สาํรองตามกฎหมาย 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 44,726  31,632 

สาํรองเพิม่ระหว่างปี 5,274  13,094 

ยอดคงเหลอืปลายปี 50,000  44,726 
 

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

ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทุนสาํรองตามกฎหมายของบรษิทัมจีาํนวนเงนิเท่ากบัหน่ึงในสบิของทุนจดทะเบยีนแลว้ 
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13. รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

ช่วงเวลาแห่งการรบัรู ้    

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง    

รายไดค้่าธรรมเนียมการซือ้ขาย 676,614  541,134 

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชกิแรกเขา้ -  200 

รายไดค้่าแรกเขา้ใชบ้รกิารขอ้มลู 300  320 

 676,914  541,654 

ตลอดช่วงเวลา    

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชกิรายปี 20,000  20,000 

รายไดค้่าบรกิารขอ้มลู 27,932  26,586 

 47,932  46,586 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 724,846  588,240 
 

14. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร (ดหูมายเหตุขอ้ 6) 301,582  259,122 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าทีป่รกึษา 27,255  19,105 

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 21,758  18,491 

ค่าธรรมเนียมสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์    

และตลาดหลกัทรพัย ์ 2,000  2,000 

อื่น ๆ 1,679  3,277 

 354,274  301,995 
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15. ภาษีเงินได้ 

ภาษเีงนิได ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั:    

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 84,037  65,258 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 84,037  65,258 

    

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี    

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว  -  - 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี -  - 

รวมภาษเีงนิได ้ 84,037  65,258 

ภาษีเงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษีเงนิไดข้องบรษิัทมจีํานวนเงนิแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎขีองกําไรทางบญัชคีูณกบั

อตัราภาษขีองประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

กาํไรสทุธก่ิอนภาษเีงนิได ้ 420,907  327,138 

    

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  84,182  65,428 

รายไดจ้ากเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน    

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า - สทุธ ิ               (145)                (170) 

ภาษเีงนิได ้ 84,037  65,258 

    

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (รอ้ยละ)  19.97  19.95 

16. เงินปันผล 

ในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ                      

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.4329 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 50 ล้านหุ้น                                 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 121.65 ล้านบาท และอนุมตัิใหจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 13.09 ล้านบาท เงนิปันผล

ดงักล่าวได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปี 2562 

ในการประชุมสามญัประจําปีของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิการจัดสรรกําไรสําหรับ                       

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.6103 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 50 ล้านหุ้น                  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 130.52 ล้านบาท และอนุมตัิให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5.27 ล้านบาท เงนิปันผล

ดงักล่าวได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปี 2563 
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17. เงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมตัิให้จดัตัง้กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives 

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

กองทุนได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2555 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ความคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด ทัง้น้ี ผู้ลงทุนที่จะได้รบัความคุ้มครองต้องเป็นลูกค้าของสมาชิกกองทุน                

โดยเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย นิติบุคคลที่จ ัดตัง้ในประเทศไทย ซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบญัญัต ิ            

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2546 ทัง้ น้ี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เ ป็นสมาชิกของตลาด                        

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนจาํนวน 37 ราย (2562 : 37 ราย) 

ทรพัย์สนิของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของบริษัท เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบที่เรียกเก็บจาก   

สมาชกิกองทุน ดอกผลหรอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากเงนิและทรพัยส์นิของกองทุน ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายเพื่อการดาํเนินงาน

ของกองทุน ทัง้น้ี ในช่วงเริม่จดัตัง้กองทุนจะมทีรพัยส์นิจํานวนไม่น้อยกว่า 100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงนิทุนประเดมิ

จากบริษัทจํานวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที่เหลือจนกว่าจะครบ                  

100 ลา้นบาท โดยบรษิทัอาจเรยีกเกบ็เพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็จาํเป็นและสมควร  

กองทุนจะคุ้มครองทรพัย์สนิของผู้ลงทุนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิกองทุน หากผู้ลงทุน               

ไม่ได้รบัคนืสนิทรพัย์ดงักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสยีหายแก่ผูล้งทุนตามที่เกดิขึน้จรงิ ไม่เกนิรายละ 1 ล้านบาท                 

ในแต่ละเหตุของการใหค้วามคุม้ครองเป็นรายกรณีแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยกองทุนจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทนุ 

อนัเน่ืองมาจากกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรพัย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลายหรือ 

2) ในกรณีทีส่มาชกิกองทุนกบัผูล้งทุนมขีอ้พพิาททางแพ่งเกีย่วกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์

และอนุญาโตตุลาการได้พจิารณาและชี้ขาดให้สมาชกิกองทุนคนืทรพัย์สนิแก่ผู้ลงทุนนัน้ แต่สมาชกิกองทุนไม่

ปฏบิตัติาม 

ทัง้นี้การคุ ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็น                        

การตัดสนิใจลงทุนด้วยตัวเองหรือไม่ก็ตาม 

หากจาํนวนทรพัย์สนิของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนได้ตามที่ระบุข้างต้น ผู้ลงทุนจะได้รบัชดเชย

ทรพัย์สนิจากกองทุนตามสดัส่วนผู้ลงทุนแต่ละรายได้รบัความเสยีหาย (Prorata based) 

เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมตัิให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนใด บริษัทจะใช้เงินกองทุนเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน                 

โดยเป็นไปตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1) เงนิกองทุนในสว่นทีส่มาชกิกองทุนซึง่ก่อความเสยีหายแก่ผูล้งทุนจ่ายเขา้กองทุน 

2) เงนิกองทุนในสว่นดอกผลหรอืผลประโยชน์ของกองทุน 

3) เงนิกองทุนในสว่นทีส่มาชกิกองทุนรายอื่นจ่ายเขา้กองทุน 

4) เงนิกองทุนในสว่นทีบ่รษิทัจ่ายเขา้กองทุน 



 รายงานประจาํปี 2563 
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เมื่อบรษิัทใชเ้งนิกองทุนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดแลว้ สมาชกิกองทุนรายทีท่ําให้เกดิ

ความเสยีหายแก่ผูล้งทุนมหีน้าทีส่ง่คนืทรพัยส์นิของกองทุนใหบ้รษิทั โดยบรษิทัจะดาํเนินการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทรพัยส์นิ

ทีไ่ดม้กีารจ่ายแก่ผูล้งทุนและค่าเสยีหายคนืจากสมาชกิกองทุนตามสทิธทิีไ่ดร้บัโอนจากผูล้งทุน 

ในกรณีที่บรษิทัมกีารใช้เงนิกองทุนหรอืได้รบัเงนิคนืเต็มจํานวนหรอืบางส่วนจากสมาชกิกองทุนซึ่งก่อความเสยีหาย 

บรษิทัจะจดัสรรคนืเขา้กองทุนตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1) เงนิกองทุนสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั 

2) เงนิกองทุนในสว่นทีเ่ป็นของสมาชกิรายอื่น 

3) เงนิกองทุนในสว่นทีเ่ป็นดอกผลหรอืผลประโยชน์ของกองทุน 

4) เงนิกองทุนในสว่นทีเ่ป็นของสมาชกิกองทุนซึง่ก่อความเสยีหายแก่ผูล้งทุน 

งบแสดงฐานะการเงนิของกองทุนคุม้ครองผู้ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562                 

รวมเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิของบรษิทั แยกแสดงไดด้งัน้ี 

 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มุนเวียน    

เงนิฝาก 3,482  636 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 85,758  - 

เงนิลงทุนระยะสัน้ -  67,843 

เงนิสมทบรอเรยีกเกบ็จากสมาชกิ 11  15 

ดอกเบีย้คา้งรบั 361  543 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 89,612  69,037 
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 2563  2562 

 พนับาท  พนับาท 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 22,185  - 
เงนิลงทุนระยะยาว -  41,200 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 22,185  41,200 

รวมสินทรพัย ์ 111,797  110,237 

    

หน้ีสินและเงินกองทุน    

หน้ีสินหมุนเวียน    

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 338  396 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 1  1 

รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 339  397 

    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    

เงนิสมทบจากสมาชกิ 51,179  50,976 

ผลประโยชน์สว่นของสมาชกิ* 3,360  2,668 

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 54,539  53,644 

รวมหน้ีสิน 54,878  54,041 

    

เงินกองทุน    

ทุนประเดมิ 50,000  50,000 

ผลประโยชน์สว่นของบรษิทั* 6,919  6,196 

รวมเงนิกองทุน 56,919  56,196 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 111,797  110,237 

* รายการเคลื่อนไหวผลประโยชน์สว่นของสมาชกิและบรษิทั 

 ส่วนของสมาชิก  ส่วนของบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

 

พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ผลประโยชน์สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,668  1,874  6,196  5,348 

บวก ผลประโยชน์ระหว่างปี 692  794  723  848 

ผลประโยชน์สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,360  2,668  6,919  6,196 

 



 รายงานประจาํปี 2563 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
73 

งบรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 แยกแสดงไดด้งัน้ี 

 

  ส่วนของตลาด   

   สญัญาซ้ือขาย   

 ส่วนของสมาชิก  ล่วงหน้า  รวม 

 

พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      

รายได้      

รายไดด้อกเบีย้ 938  981  1,919 

รวมรายได้ 938  981  1,919 

 

     

ค่าใช้จ่าย      

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 71  74  145 

รวมค่าใช้จ่าย 71  74  145 

 

     

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 867  907  1,774 

ภาษเีงนิได ้                 (175)                 (184)                 (359) 

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่ายสาํหรบัปี 692 

                                                 

723 

 

1,415 

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยเบด็เสรจ็อื่น -  -  - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 692(1)  723(2)  1,415 

(1) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีในส่วนของสมาชกิไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของผลประโยชน์ส่วนของสมาชกิ 

ซึง่แสดงอยู่ใน “หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน – เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า” 

(2) รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จรวมสําหรบัปีในส่วนของบรษิัท ได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

ของบรษิทั 
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   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(1)  848(2)  1,642 

(1) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีในส่วนของสมาชกิไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของผลประโยชน์ส่วนของสมาชกิ 

ซึง่แสดงอยู่ใน “หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน – เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า” 

(2) รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสรจ็รวมสําหรบัปีในส่วนของบรษิัท ได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

ของบรษิทั 

18. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน 

บรษิทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิของบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

18.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสําคัญจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัท                  

มสีนิทรพัย์และหน้ีสนิส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท บริษัทไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนั  

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

18.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยเกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจจะส่งผลกระทบ             

ต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิัท บรษิัทไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบี้ย เพื่อบรหิาร

ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 



 รายงานประจาํปี 2563 
 
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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18.3 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อของบรษิทัมกีารกระจุกตวัอย่างเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ

การให้สนิเชื่อแก่บริษัทภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ บริษัทมีเงินให้กู้ยืม               

ระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ซึง่เป็นกจิการทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัดแีละมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 

18.4 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

บรษิทัไม่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระสาํคญัจากสภาพคล่อง เน่ืองจากบรษิทัมกีารดํารงเงนิสดอย่างเพยีงพอ

ต่อการดําเนินงาน บรษิทัมวีตัถุประสงคใ์นการดํารงความยดืหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใชแ้หล่งเงนิทุน

ภายในบรษิทั 

18.5 มลูค่ายุตธิรรม 

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม            

ดงันัน้มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จําเป็นต้องบ่งชี้ถึง

จํานวนเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดหรอืวิธกีาร

ประมาณที่แตกต่างกนัอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใช้วิธีการ            

และขอ้สมมตฐิานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมนั ้น                         

จดัระดบัชัน้เป็นระดบัที ่2 โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั/จ่าย เป็นเทคนิคใน

การประเมินมูลค่า เงินฝากประจํา ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสญัญาด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย                    

ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ส่วนพันธบัตรและหุ้นกู้ใช้ราคาที่เผยแพร่จากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย                    

สรุปได้ดงัน้ี 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถงึสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 

                                                                                                                                       (หน่วย : พนับาท) 

 2563 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุติธรรม 

เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย    

เงนิฝากประจาํ 61,774  62,124 

พนัธบตัรรฐับาลและตราสารหน้ีเอกชน 46,169  47,058 

 

 2562 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุติธรรม 

เงนิลงทุนทีถ่อืจนครบกาํหนด    

เงนิฝากประจาํ 61,841  62,202 

พนัธบตัรรฐับาลและตราสารหน้ีเอกชน 47,201  47,978 



บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของลาํดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 2563 และ 2562 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

เครื่องมือทางการเงินที่ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของ                  

ระดบัขอ้มลูสามารถแสดงได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

• ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอื

หน้ีสนิอย่างเดยีวกนั 
 

• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถ                 

สงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรบัสนิทรพัย์นัน้หรอืหน้ีสนินัน้  
 

• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรบัสนิทรพัย์หรือหน้ีสนิซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสงัเกต                    

ได้จากตลาด (ขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้) 

เครื่องมอืทางการเงนิอื่นทีไ่ม่ไดแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 เป็นรายการทีม่รีะยะเวลาครบกาํหนดสัน้ และมกีารเปลีย่นแปลงราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ 

ดงันัน้มูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่าที่เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย                      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

เงินฝากและผลประโยชน์อื่นในเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหน้ีการค้า                 

และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 

ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็น

สาระสาํคญักบัมลูค่าตามบญัช ี

19. สญัญาท่ีสาํคญั 

เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2561 บรษิทัไดท้าํสญัญาการบรกิาร (Service Agreement) กบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เพื่อรบัความช่วยเหลอืทางดา้นการบรกิารดา้นการตลาด งานบรกิารดา้นการปฏบิตักิารและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานบรกิารและงานบรหิารอื่น โดยบรษิัทจ่ายค่าบรกิารสําหรบัการรบับรกิารดงักล่าวตามที่ระบุไว้ในสญัญา สญัญาน้ี             

มผีลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ในกรณีทีค่รบกาํหนดระยะเวลาใหถ้อืว่าคู่สญัญาตกลง

ขยายระยะเวลาตามสญัญาออกไปอกีคราวละ 1 ปี นบัแต่วนัทีค่รบกาํหนดระยะเวลา 

20. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทัใหอ้อกงบการเงนิ เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 
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7. รายช่ือและท่ีอยู่บริษทัสมาชิกตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2564) 

 

สมาชิกทัว่ไป 

AEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 

 เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2659-3456 

 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 

 https://www.aira.co.th 
 

ASL บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

 343-343/1,343/4-5 ถนนคลองลาํเจยีก 
 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กทม. 10230 

 โทร 0-2508-1567 

 https://www.aslsecurities.com  
 

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) 

 เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม 
แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 

 โทรศพัท ์0-2231-3777, 0-2618-1000, 0-2340-6600 

 โทรสาร  0-2618-1001, 0-2231-3951 
 http://www.bualuang.co.th 

 

 
 

 

 

CAF บริษัทหลักทรัพย์ที่ ป รึกษาก ารลงทุ น  คลาสสิก              

ออสสริสิ จาํกดั 
 319 อาคารจัตุ ร ัส จาม จุรี  ชั ้นที่  12 ห้อง เลขที่  16                    

ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2618-0888 
 โทรสาร  0-2618-0800 

 https://www.caf.co.th 

 
CGS บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3  และ อาคารสนิธร

ทาวเวอร์ 3 ชัน้  18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี                       
เขตปทุมวนั 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

สินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี                   
เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2846-8689, 0-2841-9000 

 โทรสาร  0-2841,9096 
 http://www.cimbsecurities.co.th 

 

CLSAT บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ถนนวิทยุ                     

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2257-4600, 0-2257-4604 
 โทรสาร  0-2253-0472 

 http://www.clsa.com 

 
CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 

 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
 โทรศพัท ์0-2638-5500, 0-2638-5840 

 โทรสาร  0-2285-0970 

 http://www.nomuradirect.com 
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CS บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

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

 http://www.credit-suisse.com 

 
DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15            

ถนนพระราม 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

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 
 โทรศพัท ์0-2658-9500, 0-2658-9000 

 http://www.fnsyrus.com 

 
GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซัน่เพลส ชัน้ 12 ถนนวิทยุ 

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 3 ถนนสาทรเหนือ 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 กทม. 10500 
 โทรศพัท ์02-829-6999, 02-630-3500, 02-829-6600 

 โทรสาร  02-829-6500 

 https://www.kingsfordsec.com 
 

KKPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 

 252/6 อาคารสํานักงานเมอืงไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง                   

กทม. 10310 

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

 https://securities.kkpfg.com 

 
KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 1, 3, 11, 19        

ถนน พห ลโย ธิน  แขว งสาม เส น ใน  เขต พญาไ ท                
กทม. 10400 

 โทรศพัท ์0-2796-0000, 0-2345-0000 

 โทรสาร  0-2796-0199 
 http://www.kasikornsecurities.com 

 

KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 
 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้  3 ถนนเพลินจิต     

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 
 โทรสาร  0-2658-5699 

 https://www.krungsrisecurities.com 

 
KTBST บริษัทหลักทรัพย์  เคทีบี เ อสที จํ ากัด  ( มหาชน )                      

87/2 อาคารซอีาร์ซ ีทาวเวอร์ ออลซซีัน่ส์ เพลส ชัน้ที ่9, 

18, 39, 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน                
กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2351-1800-1 

 http://www.ktbst.co.th 
 

KTZ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จาํกดั 

 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  ชัน้  8,15-17 ถนนสีลม      
แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 

 โทรศพัท ์0-2695-5555 

 โทรสาร  0-2695-5173 
 http://www.ktzmico.com 

 



 รายงานประจาํปี 2562 
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LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
 11 อาคารคิวเฮ้าส์  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 

 
MBKET บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

 999/9 อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์  ชั ้นที่  20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน               

เขตปทุมวนั กทม. 10330 

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

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

 
MPSEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชัน้ 2                 

ถนนพระราม 4 แขวงสุรยิะวงศ ์เขตบางรกั กทม. 10500 
 โทรศพัท ์0-2660-6688 

 http://www.merchant.co.th 

 
MTSGF บรษิทั เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 

 121/19 ดิโอลด์ สยามพลาซ่ า  ชั ้น  1 ถนนพาหุ ร ัด            

แขวงวงับรูพาภริมย ์เขตพระนคร กทม. 10200 
 โทรศพัท ์0- 2770-7799 

 โทรสาร  0-2222-5554 

 http://www.mtsgoldfutures.com 
 

PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 11, 14, 15 ถนนสลีม แขวงสลีม 
เขตบางรกั กทม. 10500 

 โทรศพัท ์0-2268-0999, 0-2635-1700 

 โทรสาร  0-2635-1615 
 https://www.poems.in.th 

 

RHBS บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 8,10   

ถนนสาธรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 
 โทรศพัท ์0-2088-9999 

 โทรสาร  0-2108-0999 

 https://www.th.rhbtradesmart.com 
  

SBITO บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

 1768 อ า ค า ร ไ ท ย ซั ม มิ ท  ท า ว เ ว อ ร์  ชั ้ น  31                            
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง                 

กทม. 10310 

 โทรศพัท ์0-2022-1499 
 โทรสาร  0-2251-5078 

 http://www.sbito.co.th 

SCBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จาํกดั 
 19 อาคาร 3 ชัน้ 2, 20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม. 10900 

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

 http://www.scbs.com 

 
TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 

 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้  4 ถนนสาทรเหนือ     

แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 
 โทรศพัท ์0-2633-6000-5 

 โทรสาร  0-2633-6660 

 http://www.tiscosec.com 
 

TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จาํกดั 

 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชัน้  25-26, 29                     
ถนนสาทรใต ้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 ถนนพญาไท 

แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท ์0-2779-9000 
 โทรสาร  0-2217-9642 

 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 

 

YLG บรษิทั วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั 
 653/14 ซอยสวนพลู 1 ถนนสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กทม. 10120 

 โทรศพัท ์0-2-687-9888 
 โทรสาร  0-2677-5586 

 http://www.ylgfutures.co.th 
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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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