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รายงานของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการขอเสนอรายงานประจําปและงบการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว ของ บริษัท ตลาด

อนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีมาพรอมกันนี้ 

 
1. ขอมูลทั่วไป 
 

• ชื่อ ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ 
 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
   Thailand Futures Exchange Public Company Limited 
 

ชื่อยอ   : TFEX 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700497 
 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการบริการเปนศูนยกลางการซื้อขาย ที่ปรึกษาเพื่อการซื้อขาย 
สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งบริการ
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายของสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ทั้ งนี้  บริษัทได รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล .ต . เมื่อวันที่  11 
กุมภาพันธ 2548 เพื่อประกอบการเปนศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 

เว็บไซต  : www.tfex.co.th 
 

ที่ตั้งสํานักงาน : สํานักงานใหญ 
  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท 0-2229-2000 
  โทรสาร 0-2654-5213 
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• จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนาย 
 

ทุนจดทะเบียน จํานวน 100,000,000  บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญ  จํานวน 10,000,000  หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ  10 บาท 
 

ทุนชําระแลว จํานวน 100,000,000  บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญ  จํานวน 10,000,000  หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ  10 บาท 
 

• นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
 

-ไมมี- 
 

• บุคคลอางอิงอื่น ๆ 
 

ผูสอบบัญชี : นางอุณากร พฤฒิธาดา 
   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 
   บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จาํกัด 
   ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร 
   เลขที่ 178/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท 02-286-9999 

 
2. ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 

• ผูถือหุน   ณ 31 ธันวาคม 2547 
 

 จํานวนหุน % 
 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  9,999,985  99.99985% 
อื่นๆ                   15 0.00015% 
  10,000,000 100% 
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• คณะกรรมการ 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ 
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร ไดลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2547 และไดรับแตงต้ังให 

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกครั้ง พรอมกับนายอดิศร เสริมชัยวงศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 
2.  นางนงราม วงษวานิช  ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2548 

 
 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

1. นายวิจิตร สุพินิจ   ประธานกรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน 31) 
- M.A. Yale University, USA 
- B.A. (Econ.) Hons. Manchester University, England 
- Southern College of Technology, England 
- วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. นายวิจิตร   สุพินิจ ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติรัตน   ณ ระนอง กรรมการ 
3. รศ. นิพัทธ   จิตรประสงค กรรมการ 
4. นางภัทรียา   เบญจพลชัย กรรมการ 
5. นางนงราม  วงษวานิช กรรมการ 
6. นายวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ กรรมการ 
7. ศ.ดร. อัญญา  ขันธวิทย   กรรมการ 
8. ผศ.ดร. พัชราวลัย   ชัยปาณี กรรมการ 
9. นายอดิศร  เสริมชัยวงศ กรรมการ 

10. นายจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการ 
11. นางเกศรา  มัญชุศรี กรรมการผูจัดการ 
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ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- ประธานกรรมการ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน ของกระทรวงการคลัง 
- คณะทํางาน สํานักประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี 
- กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
- กรรมการ คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ 
ประสบการณที่ผานมา 
- ผูวาการและประธานกรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย    
- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการอํานวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
- ประธาน คณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    
- ประธาน คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 
2. นายกิตติรัตน ณ ระนอง  กรรมการ 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และลงทะเบียนขามสถาบันกับ Kellogg Graduate School of Management, 
Northwestern University สําหรับ วิชา Finance II 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (ปริมาณวิเคราะห) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
- กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
- กรรมการ การกีฬาแหงประเทศไทย 
ประสบการณที่ผานมา 
- กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอกธํารง จํากัด (มหาชน) 

 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

 

 

 6

3. รศ. นิพัทธ จิตรประสงค กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- M.B.A. in International Trade & Finance (ทุนรัฐบาลสวีเดน) Gothenburg School of 

Economics and Business Administration, Sweden 
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดีมาก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- ประกาศนียบัตร Real Estate Management, University of Hawaii 
- ประกาศนียบัตร Property  Management, University of  Cincinnati 
- ประกาศนียบัตร International Business, University of Hawaii 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชยการ จํากัด 

(BAM) 
- กรรมการบริหาร คณะกรรมการการเคหะแหงชาติ 
- กรรมการ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการวิชาการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
- กรรมการ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงอาเซียน 
- ผูอํานวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ประสบการณที่ผานมา 
- คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ผูอํานวยการโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย  กรรมการ 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี บัญชีทฤษฎี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- โครงการสําหรับผูบริหาร มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- รองผูจัดการ สายงานกิจกรรมองคกร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ประสบการณที่ผานมา 
- รองผูจัดการ สายงานกํากับตลาด และสายงานการเงินและบริหาร  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูชวยผูจัดการ สายงานกํากับตลาดและบริหารความเสี่ยง  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

5. นางนงราม วงษวานิช  กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- โครงการสําหรับผูบริหาร มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 
- ผูจัดการ กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย 
ประสบการณที่ผานมา 
- ผูชวยผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูอํานวยการฝายหองคา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูอํานวยการศูนยทะเบียนโอนหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
 

6. นายวิบูลย  เพ่ิมอารยวงศ กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- M.B.A., The University of Chicago GSB  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร แผนกวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตร Executive Development Program, Wharton School,  

University of Pennsylvania 
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ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด 
- กรรมการและประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย 
- กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ  

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- พิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
ประสบการณที่ผานมา 
- กรรมการผูอํานวยการ และประธานคณะเจาหนาที่บริหาร  

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
- กรรมการและกรรมการลงทุน บริษัทประกันชีวิต อยุธยา อลิอันซ ซี พี จํากัด (มหาชน) 
- อุปนายก สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอกธํารง จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการและเหรัญญิกชมรมผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศกลาง 
 

7. ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ  

New York University, USA 
- ปริญญาโท (M.Phil.) สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ   

New York University, USA 
- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาการบริหารการขนสงระหวางประเทศ  

State University of New York Maritime College, USA 
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ระดับ 10  

ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ประธานคณะกรรมการกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาบริหารธุรกิจ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ(สาขาการเงิน) คณะกรรมการพิจารณาการเขาครอบงํากิจการของ

บริษัทจดทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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- คณะทํางานเพื่อพัฒนาตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ที่ปรึกษา ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
ประสบการณที่ผานมา 
- ที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- ที่ปรึกษา สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
- ที่ปรึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 

8. ผศ.ดร. พัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- D.B.A. (Finance) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- M.B.A. (Finance & International Business), University of Wisconsin-Madison 
- บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8  ภาควิชาการธนาคารและการเงิน  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อนุกรรมการวางแผนและพัฒนาที่ดิน สภากาชาดไทย 
- ผูไกลเกลี่ยขอพิพาททางการเงิน สํานักงานศาลยุติธรรม 
ประสบการณที่ผานมา 
- รองประธานกรรมการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
9. นายอดิศร เสริมชัยวงศ  กรรมการ 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
ประสบการณที่ผานมา 
- หัวหนาเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน บีโอเอ จํากัด 
- Investment Manager, Government of Singapore Investment Corporation 

 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

 

 

 10

10. นายจรัมพร โชติกเสถียร  กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- M.B.A., Harvard Graduate School of Business Administration 
- Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, 

Massachusetts Institute of Technology 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเมนทเซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท นันทวัน จํากัด 
ประสบการณที่ผานมา 
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยธํารง จํากัด 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย จํากัด 
- ผูชวยผูจัดการฝายระบบสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

11. นางเกศรา มัญชุศรี  กรรมการผูจัดการ 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโททางการเงิน Golden Gate University, San Francisco, USA 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ประสบการณที่ผานมา 

- ผูอํานวยการโครงการพัฒนาตลาดตราสารการเงิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- รองกรรมการผูจัดการ ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย 
- ผูอํานวยการฝาย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด (มหาชน) 
 

• ผลตอบแทนกรรมการ 
 
ระหวางป 2547 ผลตอบแทนรวมที่จายใหแกกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกจํานวน 6 ทาน รวมเปนเงิน

ทั้งส้ินจํานวน 175,000 บาท (กรรมการที่เปนผูบริหารของตลาดหลักทรัพยฯ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  และบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ)  



 

 รายงานประจําป 2547 

 

 
 

11

นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ไมมีกรรมการของบริษัททานใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
สัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้น 
 

• การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ 
 

ไมมี เนื่องจาก บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไมมีบริษัทในเครือ 
 

• การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ 
 

ในระหวางป 2547 นายกิตติรัตน ณ ระนอง ไดลดจํานวนการถือหุนลงจาก 4,986 หุน เปน 1 หุน  
 

3. การกํากับดูแลกิจการ 
 

• นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองและเปนไปตามหลักการกํากับดูแล 
กิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ จะมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ 
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  และกํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินการตามแผน
ธุรกิจและแผนงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมทั้งการใหความสําคัญตอระบบการควบคุม
และตรวจสอบภายใน  การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การใหความสําคัญตอขอพึงปฏิบัติของพนักงาน            
การเปดเผยขอมูลที่ มีความถูกตอง เพียงพอ และโปรงใส  ทั้งนี้ การดําเนินนโยบายตางๆ นั้นสามารถที่จะ               
มอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในการดําเนินการหรือ
การกํากับดูแลกิจการตามที่กําหนดไวได  
 

• สิทธิผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ในการปฏิบัติภารกิจหลักเปนศูนยกลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไดให
ความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ไมวาจะเปนบริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพยที่ 
มิใชสมาชิก และผูลงทุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูคา พนักงานของบริษัทและของบริษัทในกลุม ภาครัฐ 
ตลอดจนองคกรอื่นๆ ในสังคม การออกระเบียบ กฎเกณฑ และการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการตางๆ   
บมจ. ตลาดอนุพันธฯ จึงคํานึงถึงการดูแลคุมครองสิทธิและการปฏิบัติ โดยมุงใหเกิดความเทาเทียมกันของผูที่ 
เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ดวย 
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• คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 
68  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และ มาตรา 61 ประกอบมาตรา 60 พระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  

โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ อยางนอยสองในหาของจํานวนกรรมการทั้งหมดเปนบุคคล     
ซึ่งสามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อดูแลผลประโยชนของสมาชิก ผูลงทุน หรือบุคคล ซึ่งเกี่ยวของกับตลาดสัญญาซื้อขาย  
ลวงหนาในอัตราสวนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ คือ อยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูลงทุนหรือสามารถ
รักษาประโยชนของผูลงทุน และอยางนอยสองคนตองเปนบุคคลที่อยูในธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัญญาซื้อขายลวงหนา
ที่ซื้อขายหรือจะซื้อขายในศูนยซื้อขายฯ หรือเกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาในสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาว     
โดยคณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ จํานวน 11 ทาน (ดังรายชื่อที่กลาวมาแลว) มีองคประกอบตามอัตรา
ที่กําหนดขางตน  
 

• การประชุมคณะกรรมการ 
 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดจัดใหมีขึ้นอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการกําหนดวาระ 
การประชุมที่ชัดเจนใหคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งระยะเวลาตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เขารวมประชุม     
ดังนี้ 

 
รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง จํานวนการเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด 
 (ครั้ง) 
นายวิจิตร  สุพินิจ ประธานกรรมการ  3/3 
นายกิตติรัตน   ณ ระนอง กรรมการ                                                  1/3 
รศ. นิพัทธ  จิตรประสงค กรรมการ  3/3 
นายวิโรจน   นวลแข กรรมการ            1/3 
ศ.ดร. อัญญา  ขันธวิทย กรรมการ 3/3  
ผศ.ดร. พัชราวลัย  ชัยปาณี กรรมการ 3/3 
นายวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ กรรมการ 2/2  
นายจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการ 1/1 
นางภัทรียา  เบญจพลชัย กรรมการ 3/3 
นางเกศรา  มัญชุศรี กรรมการผูจัดการ 3/3 
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หมายเหต ุ  
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร ไดลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2547 และไดรับแตงต้ัง 
 ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกครั้ง พรอมกับนายอดิศร เสริมชัยวงศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 
2. นายวิโรจน นวลแข  ไดลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548 

 
• คณะอนุกรรมการ 

 
คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 มีมติ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการจํานวน 2 คณะ  ซึ่งประกอบดวย คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาธุรกิจ และคณะ
อนุกรรมการดานการพัฒนาระบบงาน โดยประกาศมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2548 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
1. คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาธุรกิจ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางภัทรียา  เบญจพลชัย ประธานอนุกรรมการ 
2. ศ.ดร. อัญญา  ขันธวิทย อนุกรรมการ 
3. นางทิพยสุดา  ถาวรามร อนุกรรมการ 
4. นายพันธศักดิ์  เวชอนุรักษ อนุกรรมการ 
5. นางเกศรา  มัญชุศรี อนุกรรมการ 
6. ดร. รินใจ  ไชยสุต อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใน

การจัดทํารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ (business model and strategy) รวมถึงหลักเกณฑและ
วิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินคา การซื้อขาย และการชําระราคาและสงมอบ 
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2. คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาระบบงาน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายกิตติรัตน  ณ ระนอง ประธานอนุกรรมการ 
2. นายชัยยุทธ   ชํานาญเลิศกิจ อนุกรรมการ 
3. นายจรัมพร  โชติกเสถียร อนุกรรมการ 
4. ดร. รอม   หิรัญพฤกษ อนุกรรมการ    
5. ผศ.ดร. พัชราวลัย   ชัยปาณี อนุกรรมการ 
6. นางเกศรา   มัญชุศรี อนุกรรมการ 
7. ดร. รินใจ   ไชยสุต     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาดานการเตรียมความพรอมดานระบบงานของ

ตลาดอนุพันธ  ไดแก ระบบงานดานคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการซื้อขาย การชําระราคา รวมทั้งการ
กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกระบบงานขางตน  และรวมถึงระบบ  back office ของบริษัทนายหนา 
 

• จริยธรรมธุรกิจและความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ในฐานะที่จะเปนศูนยกลางการซื้อขายอนุพันธ ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับดูแลการ  
ซื้อขายอนุพันธในตลาดใหมีความยุติธรรม โปรงใส และธํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือจากผูมีสวนรวมในตลาด  จึงตอง
กําหนดขอพึงปฏิบัติไวใหแก กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของ บมจ. ตลาดอนุพันธ ฯ เพื่อยึดถือ
เปนหลักการและคุณธรรมประจําใจในการปฏิบัติงานใหกับ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ    

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ตระหนักวาจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน
ในอนาคต  โดยพิจารณาเห็นวาแนวปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญเปนแนวทางที่ดี จึงไดนําเอาแนวปฏิบัติดังกลาวมาใชเปนแนวทางการปฏิบตัิงานแกผูบริหารและ
พนักงานทุกทาน 

นอกจากนี้ บริษัทไดดําเนินนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนอยางสม่ําเสมอ และเมื่อ
หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของมีการกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติม บริษัทจะทําการปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงาน
มาตรฐานของบริษัทใหสอดคลอง และประกาศใหผูบริหารและพนักงานทุกทานทราบเพื่อถือปฏิบัติ 
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• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

  คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการบริหาร การดําเนินงาน การเงิน 
และการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแตละระดับช้ันไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลอยางพอเหมาะ โดยได
จัดทําคูมืออํานาจดําเนินการซึ่งกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ในการดําเนินการของผูบริหารและฝายงานตางๆ  
โดยคูมือนี้เปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ   

เพื่อให ม่ันใจวาการปฏิบัติงานในดานตางๆ  ของ บมจ . ตลาดอนุพันธฯ สอดคลองกับกฎหมาย             
กฎระเบียบที่ใชบังคับ รวมทั้งเปนไปตามหลักการธรรมาภิบาล นโยบายและมติของคณะกรรมการ บมจ. ตลาด
อนุพันธฯ และกฎระเบียบตางๆ ที่ใชบังคับภายใน บมจ. ตลาดอนุพันธฯ และเพื่อใหการดําเนินงานของ บมจ. 
ตลาดอนุพันธฯ มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด โดยฝายกํากับกิจกรรมองคกรของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่พัฒนาและสงเสริมงานบรรษัทภิบาลในตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทยอยจะ
เปนผูควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยจะดําเนินงานรวมกับฝายตรวจ
สอบภายในและบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยฯ  ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบ กํากับดูแลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว  
 

• ความสัมพันธกับผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
 

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลแกผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดย
การจัดใหมีการประชุมชี้แจงและหารือ เผยแพรขอมูลขาวสาร และจัดใหมีโครงการใหความรูดานอนุพันธ “TFEX 
Academy…a first step to your futures investment” เพื่อสรางรากฐานให เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อนุพันธแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูลงทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน สถาบันอื่นๆ 
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป ไดทราบอยางเพียงพอ ถูกตอง และทันเวลา ควบคูไปกับการสราง
เสริมความรูความเขาใจในตลาดทุน และการจัดใหมีเว็บไซตของบริษัท คือ www.tfex.co.th  รวมทั้งการใหบริการ
ตอบคําถามผานเจาหนาที่ของ SET Call Center ซึ่งเปนหนวยงานที่ใชรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ  
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดบัญชีตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว  จากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ     
หรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ   
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง    
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับงวดบัญชีตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ของบริษัท 
ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 
 
 
 
อุณากร พฤฒิธาดา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
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งบดุล   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547     
    
  หมายเหตุ                  บาท
สินทรัพย    
 

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   1,101,423
เงินลงทุนชั่วคราว 3  98,566,825
ดอกเบี้ยคางรับ   178,063
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   719
รวมสินทรัพย   99,847,030
 

หนี้สินหมุนเวียนและสวนของผูถือหุน    
 

หนี้สินหมุนเวียน    

คาใชจายคางจาย   50,000
 รวมหนี้สินหมุนเวียน   50,000
 

สวนของผูถือหุน    

ทุนเรือนหุน    
 ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว    
    หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 4  100,000,000
ขาดทุนสุทธิ   (202,970)
 รวมสวนของผูถือหุน   99,797,030
 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   99,847,030
     
     
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 21 ถึง 24 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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งบกําไรขาดทุน   
สําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
    
  หมายเหตุ                  บาท
     
รายได   
รายไดดอกเบี้ย   250,009
 รวมรายได   250,009
     
คาใชจาย   
คาใชจายในการบริหาร   452,979
 รวมคาใชจาย   452,979
    
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด   (202,970)
     
     
ขาดทุนตอหุน 5   
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด   (0.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 21 ถึง 24 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

 รายงานประจําป 2547 

 
 

 
 

19

 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน      
สําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
       
    ทุนที่ออกและ
    ชําระแลว ขาดทุนสุทธิ รวม
  หมายเหตุ                  บาท                 บาท บาท
       
ยอดตนงวดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547          -         -         - 
หุนสามัญ 4  100,000,000         -  100,000,000
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด          -  (202,970)  (202,970)
ยอดคงเหลือสิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547   100,000,000  (202,970)  99,797,030
      
      
       
       
       
       
         
        
        
       
      
       
       
       
       
       
   
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 21 ถึง 24 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    
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งบกระแสเงินสด   
สําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

                บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด   (202,970)
รายการปรับปรุง     
 รายไดดอกเบี้ย   (250,009)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน   
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น)   
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   (719)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น   
 คาใชจายคางจาย   50,000
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน   (403,698)
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 ดอกเบี้ยรับ   71,946
 เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว   (98,566,825)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน   (98,494,879)
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ   100,000,000
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน   100,000,000
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ   1,101,423

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด           - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด   1,101,423
 

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด   

เงินสดจายในระหวางงวด   
 ภาษีเงินไดจาย   719
  
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 21 ถึง 24 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  



 

 รายงานประจําป 2547 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
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1. ขอมูลทั่วไป 

 
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่                 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  เพื่อประกอบกิจการบริการเปนศูนยกลางการซื้อขาย ท่ีปรึกษา เพื่อการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมท้ังบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขาย
ของสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยในป พ.ศ.2547 บริษัทยังไมไดดําเนินงานตามวัตถุประสงค 
 
บริษัทจัดตั้งและมีสถานประกอบการตามที่อยูท่ีไดจดทะเบียนไวดังนี้ 
 
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
10110 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงิน มีดังตอไปนี้ 
 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547     
งบการเงินนี้ไดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน 

 
2.2 การใชประมาณการ 

 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ฝายบริหารบางครั้งตองกําหนด
ประมาณการและขอสมมติข้ึน  เพื่อสะทอนถึงภาระที่ถูกตองตามตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สินที่รายงาน
ไวในงบการเงิน การเปดเผยขอมูลสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึนและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ณ วันที่ในงบการเงิน
และตัวเลขรายไดและคาใชจายในงวดที่รายงานไวในงบการเงิน  ดังนั้น ผลท่ีเกิดจริงภายหลังอาจตางไป
จากประมาณการบาง 

 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

 
2.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในงบดุลท่ีราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    
ประกอบดวย เงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคในการถือไว
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและจายชําระภาระผูกพันในระยะสั้น 

 
2.4 การรับรูรายได 

 
บริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงเงินตนคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง   
ของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุ เวนแตจะมีความไมแนนอนในการชําระ 

 
2.5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม
โดยบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึง
กิจการที่ทําหนาท่ีถือหุน กิจการยอย และกิจการที่เปนกิจการยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงกิจการรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทาง
ตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคล
เหลานั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัท
คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 



 

 รายงานประจําป 2547 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

 
 

23

 
3. เงินลงทุนชั่วคราว 

 บาท
  
เงินฝากประจํา 68,566,825 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 30,000,000 
 98,566,825 

 
เงินฝากประจํา ไดแก เงินฝากประจํากับธนาคารประเภทไมเกิน 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.38 - 1.50 ตอป 
 
ตั๋วสัญญาใชเงินไดแก ตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน มีกําหนดระยะเวลาไถถอนไมเกิน 3 เดือน และมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.55 ตอป 

 
4. ทุนเรือนหุน 

 

  หุนสามัญ
 จํานวนหุน บาท 

   
ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - - 
การออกหุน 10,000,000 100,000,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 10,000,000 100,000,000 
 
หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 10,000,000 หุน ซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท หุนทั้งหมดไดออกและ
ชําระเต็มมูลคาแลว 
 

5. ขาดทุนตอหุน 
 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญ      
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกในระหวางงวด 
 

ขาดทุนสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) (202,970) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกในระหวางงวด (จํานวนหุน) 10,000,000 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.02) 



 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

 
6. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ก) วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ 
 
เงินลงทุนของบริษัทเปนเงินทุนเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ บริษัทยังไมมีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่ม
จากแหลงภายนอกในระยะเวลาอันสั้น แตมีนโยบายในการดํารงสภาพคลองของบริษัท 

 
ข) ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน (Credit Risk) 

 
บริษัทไมมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนหรือการฝากเงินในสถาบันการเงินแตอาจจะยังคงมี
ความเสี่ยงตอราคาตลาด (Market risks) จากฐานะของผูท่ีลงทุนในตราสารการเงิน อยางไรก็ตาม  บริษัทไดมี
นโยบายการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวในสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ 

 
ค) มูลคายุติธรรม  

 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน ซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุนชั่วคราว ดอกเบี้ยคางรับ และคาใชจายคางจาย มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 
7. การอนุมัติงบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว



 

  
 
 

 
 
 

 


