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รายงานของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการขอเสนอรายงานประจําปและงบการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว ของ บริษัท ตลาดอนุพันธ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีมาพรอมกันนี้ 

 
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 รวมทั้งบริการอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายของสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ทั้งนี้ บริษัทไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2548 เพื่อประกอบการเปนศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 

เว็บไซต  : www.tfex.co.th 
 

ที่ตั้งสํานักงาน : สํานักงานใหญ 
  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท 0-2229-2222 
  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 จํากัด 
   ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร 
   เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท 02-286-9999 

 
2. ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 

• ผูถือหุน   ณ 31 ธันวาคม 2548 
 

 จํานวนหุน % 
 

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

รายชื่อคณะกรรมการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 
 นายวิบูลย เพ่ิมอารยวงศ ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ มีผลต้ังแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2548 โดย นายกัมปนาท   
โลหเจริญวนิช ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการแทน 
 

 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

1. นายวิจิตร สุพินิจ   ประธานกรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน 31) 
- M.A. Yale University, U.S.A. 
- B.A. (Econ.) Hons. Manchester University, England 
- Southerd College of Technology, England 
- คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน ของกระทรวงการคลัง 
- คณะทํางาน สํานักประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี 
- กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
- กรรมการ คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ 
- อาจารยที่ปรึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม 

1. นายวิจิตร   สุพินิจ ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติรัตน   ณ ระนอง รองประธานกรรมการ 
3. รศ. นิพัทธ   จิตรประสงค กรรมการ 
4. ศ.ดร. อัญญา  ขันธวิทย   กรรมการ 
5. ผศ.ดร. พัชราวลัย   ชัยปาณี กรรมการ 
6. นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช กรรมการ 
7. นายจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการ 
8. นายอดิศร  เสริมชัยวงศ กรรมการ 
9. นางภัทรียา   เบญจพลชัย กรรมการ 

10. นางนงราม  วงษวานิช กรรมการ 
11. นางเกศรา  มัญชุศรี กรรมการผูจัดการ 
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ประสบการณที่ผานมา 
- ผูวาการและประธานกรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย    
- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย    
- กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)      
- ประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน 
- กรรมการบริหาร สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
- สมาชิกวุฒิสภา และเลขานุการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและการเงิน วุฒิสภา  
- Alternate Executive Director, International Monetary Fund, Washington D.C. 
 

2. นายกิตติรัตน ณ ระนอง  รองประธานกรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

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

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (ปริมาณวิเคราะห) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการ คณะกรรมการกํากับดูแลการเชื่อมโยงระหวางผูผลิต และผูแปรรูปสินคาอาหาร 
- กรรมการ คณะกรรมการทรัพยสิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการรวมลงทุน 
- กรรมการ การกีฬาแหงประเทศไทย 
- กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
- กรรมการ คณะกรรมการรวมลงทุน เพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของธุรกิจไทย 
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.) 
ประสบการณที่ผานมา 
- กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท คาเธย แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอกธํารง จํากัด (มหาชน) 
 

3. รศ. นิพัทธ จิตรประสงค กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 

- M.B.A. in international Trade & Finance (ทุนรัฐบาลสวีเดน) Gothenburg School of 
Economics and Business Administration, Sweden 
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- พาณิชยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดีมาก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- ประกาศนียบัตร Real Estate Management, University of Hawaii 
- ประกาศนียบัตร Property  Management, University of  Cincinnati 
- ประกาศนียบัตร International Business, University of Hawaii 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (BAM) 
- กรรมการบริหาร คณะกรรมการการเคหะแหงชาติ 
- กรรมการ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการวิชาการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
- กรรมการ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงอาเซียน 
- ผูอํานวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
- ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ประสบการณที่ผานมา 

- คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ผูอํานวยการโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

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

New York University, U.S.A. 
- ปริญญาโท (M.Phil.) สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ   

New York University, U.S.A. 
- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาการบริหารการขนสงระหวางประเทศ  

State University of New York Maritime College, U.S.A. 
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ระดับ 11 

ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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- ประธานคณะกรรมการกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาบริหารธุรกิจ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ(สาขาการเงิน) คณะกรรมการพิจารณาการเขาครอบงํากิจการของบริษัท

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

5. ผศ.ดร. พัชราวลัย ชัยปาณี  กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- DBA (Finance) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- MBA (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 
 

6. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- Pittsburg State University Kansas, U.S.A. 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด  
- กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
- ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- อนุกรรมการบริหาร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- นายกสมาคมบริษทัหลักทรัพย 
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- รองประธานสภาตลาดทุนไทย 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ประสบการณที่ผานมา 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย เอกธํารง เคจีไอ จํากัด (มหาชน)  
- รองกรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนไทย จํากัด  
- ผูจัดการสมาคม สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพยและสมาคมบริษัทเงินทุน  
- ผูจัดการสมาคม สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย  
- ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
-   หัวหนาสวน ศูนยคอมพิวเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
- เศรษฐกรโท กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

7. นายจรัมพร โชติกเสถียร  กรรมการ 
  วุฒิการศึกษา 

- MBA, 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 
- กรรมการ บริษัท นันทวัน มารูเซ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สยามพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

  ประสบการณที่ผานมา 
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยธํารง จํากัด 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย จํากัด 
- ผูชวยผูจัดการฝายระบบสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

8. นายอดิศร เสริมชัยวงศ  กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
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ประสบการณที่ผานมา 
- หัวหนาเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน บีโอเอ จํากัด 

Investment Manager, Government of Singapore Investment Corporation 
 

9. นางภัทรียา เบญจพลชัย  กรรมการ 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี บัญชีทฤษฎี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- โครงการสําหรับผูบริหาร มหาวิทยาลัย มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- รองผูจัดการ สายงานกิจกรรมองคกร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
ประสบการณที่ผานมา 
- รองผูจัดการ สายงานกํากับตลาด และสายงานการเงินและบริหาร  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูชวยผูจัดการ สายงานกํากับตลาดและบริหารความเสี่ยง  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

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

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

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

 
• ผลตอบแทนกรรมการ 

 
ระหวางป 2548 ผลตอบแทนรวมที่จายใหแกกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกจํานวน 8 ทาน รวมเปนเงินทั้งส้ิน

จํานวน 441,000 บาท (กรรมการที่เปนผูบริหารของตลาดหลักทรัพยฯ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  และบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ)  

นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ไมมีกรรมการของบริษัททานใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญา 
ใดๆ ที่บริษัททําขึ้น 
 

• การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ 
 

ไมมี เนื่องจาก บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไมมีบริษัทในเครือ 
 

• การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ  
 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ ในระหวางป 2548 
 

3. การกํากับดูแลกิจการ 
 

• นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองและเปนไปตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่
ดี โดยคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ จะมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ นโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  และกํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินการตามแผนธุรกิจและแผนงานใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมทั้งการใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  การปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน การใหความสําคัญตอขอพึงปฏิบัติของพนักงาน การเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง เพียงพอ และ 
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โปรงใส  ทั้งนี้ การดําเนินนโยบายตางๆ นั้นสามารถที่จะมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ 
และ/หรือคณะอนุกรรมการในการดําเนินการหรือการกํากับดูแลกิจการตามที่กําหนดไวได  
 

• สิทธิผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ในการปฏิบัติภารกิจหลักเปนศูนยกลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไดให
ความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ไมวาจะเปนบริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพยที่มิใช
สมาชิก และผูลงทุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูคา พนักงานของบริษัทและของบริษัทในกลุม ภาครัฐ ตลอดจน
องคกรอื่นๆ ในสังคม การออกระเบียบ กฎเกณฑ และการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการตางๆ   บมจ. ตลาดอนุพันธฯ 
จึงคํานึงถึงการดูแลคุมครองสิทธิและการปฏิบัติ โดยมุงใหเกิดความเทาเทียมกันของผูที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ดวย 

 
• คณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68     

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และ มาตรา 61 ประกอบมาตรา 60 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา พ.ศ. 2546  

โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ อยางนอยสองในหาของจํานวนกรรมการทั้งหมดเปนบุคคล     ซึ่ง
สามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อดูแลผลประโยชนของสมาชิก ผูลงทุน หรือบุคคล ซึ่งเกี่ยวของกับตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาใน
อัตราสวนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ คือ อยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูลงทุนหรือสามารถรักษาประโยชนของผู
ลงทุน และอยางนอยสองคนตองเปนบุคคลที่อยูในธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ซื้อขายหรือจะซื้อขายใน
ศูนยซื้อขายฯ หรือเกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาในสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาว     โดยคณะกรรมการของ บมจ. ตลาด
อนุพันธฯ จํานวน 11 ทาน (ดังรายชื่อที่กลาวมาแลว) มีองคประกอบตามอัตราที่กําหนดขางตน  
 

• การประชุมคณะกรรมการ 
 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดจัดใหมีขึ้นอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดมีการกําหนดไวเปนการ
ลวงหนาตลอดทั้งป พรอมทั้งกําหนดใหมีการประชุมเปนการพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 การประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทมีขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการ          ตําแหนง        จํานวนการเขารวมประชุม/การประชุม 
ทั้งหมด (ครั้ง) 

นายวิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการ     7/7 
นายกิตติรัตน  ณ ระนอง รองประธานกรรมการ                                                       1/7 
รศ.นิพัทธ จิตรประสงค กรรมการ    4/7 
ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย กรรมการ 3/7  
ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ 7/7    
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ 6/7 
นายอดิศร เสริมชัยวงศ กรรมการ 3/7  
นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ 5/7 
นางนงราม วงศวานิช กรรมการ 7/7 
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการ 7/7  
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการ 3/4 
นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการ 2/2 
 
หมายเหตุ 
 นายวิบูลย เพ่ิมอารยวงศ ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ มีผลต้ังแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2548 โดย นายกัมปนาท   
โลหเจริญวนิช ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการแทน 

 
• คณะอนุกรรมการ 

 
  คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งป 2547 
 

ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจํานวน 2 คณะ  ซึ่งประกอบดวย คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาธุรกิจ  และคณะอนุกรรมการดาน 
การพัฒนาระบบงาน โดยประกาศมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  
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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 มีหนาที่พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการ

จัดทํารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ (Business Model and Strategy) รวมถึงหลักเกณฑและวิธีการตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับสินคา การซื้อขาย และการชําระราคาและสงมอบ 

 
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     อนกุรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการดังกลาว  มีหนาที่พิจารณาดานการเตรียมความพรอมดานระบบงานของ           

ตลาดอนุพันธ  ไดแก ระบบงานดานคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการซื้อขาย การชําระราคา รวมทั้งการกําหนด    
หลักเกณฑการคัดเลือกระบบงานขางตน  และรวมถึงระบบ  Back Office ของบริษัทนายหนา 

 
  คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งป 2548 

 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติแตงตั้ง    

คณะอนุกรรมการพิจารณารับสมาชิก โดยประกาศมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2548 เปนตนไป  



 

  
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    
 
 

14 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณารับสมาชิก ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะอนุกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาประเมินและเสนอขอคิดเห็นตอคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกประเภทตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนารุนแรก 
 
• จริยธรรมธุรกิจและความขัดแยงทางผลประโยชน 

 
บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ในฐานะที่จะเปนศูนยกลางการซื้อขายอนุพันธ ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับดูแลการซื้อขาย

อนุพันธในตลาดใหมีความยุติธรรม โปรงใส และธํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือจากผูมีสวนรวมในตลาด  จึงตองกําหนด       
ขอพึงปฏิบัติไวใหแก กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของ บมจ. ตลาดอนุพันธ ฯ เพื่อยึดถือเปนหลักการ
และคุณธรรมประจําใจในการปฏิบัติงานใหกับ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ    

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ตระหนักวาจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืนใน
อนาคต  โดยพิจารณาเห็นวาแนวปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูถือหุน
ใหญเปนแนวทางที่ดี จึงไดนําเอาแนวปฏิบัติดังกลาวมาใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานแกผูบริหารและพนักงานทุกทาน 

นอกจากนี้ บริษัทไดดําเนินนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนอยางสม่ําเสมอ และเมื่อ
หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของมีการกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติม บริษัทจะทําการปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงาน
มาตรฐานของบริษัทใหสอดคลอง และประกาศใหผูบริหารและพนักงานทุกทานทราบเพื่อถือปฏิบัติ 

 
• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

  คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการบริหาร การดําเนินงาน การเงิน และการกํากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของแตละระดับชั้นไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลอยางพอเหมาะ โดยไดจัดทําคูมืออํานาจ 

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 

1 รศ. นิพัทธ   จิตรประสงค ประธานอนุกรรมการ 
2 ศ.ดร. อัญญา  ขันธวิทย   อนุกรรมการ 
3 ผศ.ดร. พัชราวลัย   ชัยปาณี อนุกรรมการ 
4 นางภัทรียา   เบญจพลชัย อนุกรรมการ 
5 นางนงราม  วงษวานิช อนุกรรมการ 
6 นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล อนุกรรมการ 
7 นางเกศรา  มัญชุศรี อนุกรรมการ 
8 ดร.รินใจ ไชยสุต อนุกรรมการ 
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ดําเนินการซึ่งกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ในการดําเนินการของผูบริหารและฝายงานตางๆ  โดยคูมือนี้เปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ   

เพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ สอดคลองกับกฎหมาย   กฎระเบียบที่ใช
บังคับ รวมทั้งเปนไปตามหลักการธรรมาภิบาล นโยบายและมติของคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ และกฎระเบียบ
ตางๆ ที่ใชบังคับภายใน บมจ. ตลาดอนุพันธฯ และเพื่อใหการดําเนินงานของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด โดยฝายกํากับกิจกรรมองคกรของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่พัฒนา
และสงเสริมงานบรรษัทภิบาลในตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทยอยจะเปนผูควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท โดยจะดําเนินงานรวมกับฝายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยฯ  ซึ่ง
เปนผูรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบ กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว  
 

• ความสัมพันธกับผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
 

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลแกผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยการจัดให
มีการประชุมชี้แจงและหารือ เผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อสรางรากฐานใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอนุพันธแกผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูลงทุน บริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน สถาบัน
อื่นๆ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป ไดทราบอยางเพียงพอ ถูกตอง และทันเวลา ควบคูไปกับการสราง
เสริมความรูความเขาใจในตลาดทุน 

นอกจากนี้ยังปรับรูปแบบเว็บไซตของบริษัท คือ www.tfex.co.th เพื่อมุงเนนใหเกิดการสรางความรูความเขาใจ
ดานอนุพันธแกผูลงทุน รวมทั้งการใหบริการตอบคําถามผานเจาหนาที่ของ S-E-T- Call Center ซึ่งเปนหนวยงานที่ใช
รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง          
ในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่              
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ของบริษัท ตลาดอนุพันธ          
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน              
งบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ            
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม        
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน             
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน                    
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 

อุณากร พฤฒิธาดา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 



 

  
 

รายงานประจําป 2548 

 
 
 

17

 
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
งบดุล      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547         
     
    พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2547 
  หมายเหตุ                  บาท                  บาท 
สินทรัพย      
สินทรัพยหมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   30,462  1,101,423
เงินลงทุนช่ัวคราว 3  88,491,033  98,566,825
ดอกเบี้ยคางรับ   326,714  178,063
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   285,029  719
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน   89,133,238  99,847,030
       
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
เงินลงทุนระยะยาว 4  11,204,886                                         -
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   11,204,886                                        -
       
รวมสินทรัพย   100,338,124  99,847,030
       
หนี้สินและสวนของผูถือหุน      
       
หนี้สินหมุนเวียน      
คาใชจายคางจาย   50,000  50,000
ภาษีเงินไดคางจาย   30,401                                        -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   5,500                                        -
 รวมหนี้สินหมุนเวียน   85,901  50,000
       
 รวมหนี้สิน   85,901  50,000
       

สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน      
 ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว      
    หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 5  100,000,000  100,000,000
กําไร (ขาดทุน) สะสม   252,223  (202,970)
 รวมสวนของผูถือหุน   100,252,223  99,797,030
       
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   100,338,124  99,847,030
       
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 22 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 



 

  
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
งบกําไรขาดทุน    
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548     
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
     
      สําหรับงวดบัญชีต้ังแต 
    สําหรับปสิ้นสุด  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
    วันที่ 31 ธันวาคม  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
    พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2547 
  หมายเหตุ                  บาท                  บาท 
       
รายได    
คาธรรมเนียมยื่นคําขอเปนสมาชิก   1,600,000                                                  -
รายไดดอกเบี้ย   2,277,802  250,009
 รวมรายได   3,877,802  250,009
       
คาใชจาย    
คาใชจายในการบริหาร   3,300,850  452,979
 รวมคาใชจาย   3,300,850  452,979
     
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได   576,952  (202,970)
ภาษีเงินได   121,759                                                  -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป/งวด   455,193  (202,970)
       
       
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 6     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป/งวด   0.05  (0.02)
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 22 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน      
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548       
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547   
       
    ทุนที่ออกและ  กําไร (ขาดทุน)   
    ชําระแลว  สะสม  รวม 
  หมายเหตุ                  บาท                  บาท บาท 
       
ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 5  100,000,000  (202,970)  99,797,030
กําไรสุทธิสําหรับป          -  455,193  455,193
ยอดคงเหลือปลายปวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548   100,000,000  252,223  100,252,223
      
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547          -         -         - 
หุนสามัญ 5  100,000,000         -  100,000,000
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด          -  (202,970)  (202,970)
ยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547   100,000,000  (202,970)  99,797,030
       
         
        
        
       
       
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 22 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

  
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548   
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
   
   สําหรับงวดบัญชีต้ังแต
  สําหรับปสิ้นสุด  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
  วันที่ 31 ธันวาคม  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
  พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547
                  บาท                 บาท
  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป/งวด 455,193  (202,970)
บวก ภาษีเงินได 121,759                                                  -
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษี 576,952  (202,970)
รายการปรับปรุง    
 รายไดดอกเบี้ย (2,277,802)   (250,009)
  (1,700,850)  (452,979)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น)  
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (284,310)  (719)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น  
 คาใชจายคางจาย                             -  50,000
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,500                                                  -
เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,979,660)  (403,698)
หัก ภาษีเงินไดจาย (91,358)                                                  -
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (2,071,018)  (403,698)
   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 ดอกเบี้ยรับ 1,308,300  71,946
 เงินสดรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว 277,466,916                                                  -
 เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว (266,238,824)  (98,566,825)
 เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว (11,536,335)                                                  -
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 1,000,057  (98,494,879)
   
   
   
   
   
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 22 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548   
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
   
   สําหรับงวดบัญชีต้ังแต
  สําหรับปสิ้นสุด  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
  วันที่ 31 ธันวาคม  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
  พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547
                  บาท                 บาท
   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
 เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ                             -  100,000,000
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน                             -  100,000,000
   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (1,070,961)  1,101,423
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป/งวด 1,101,423                                                  -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป/งวด 30,462  1,101,423
   
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด  
เงินสดจายในระหวางป/งวด  
 ภาษีเงินไดจาย 91,358  719
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในหนา 22 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 

 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่                 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  เพื่อประกอบกิจการบริการเปนศูนยกลางการซื้อขาย และที่ปรึกษา เพื่อการซื้อขายสัญญา                  
ซื้อขายลวงหนา หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายของสัญญา              
ซื้อขายลวงหนา  
 

บริษัทจัดตั้งและมีสถานประกอบการตามที่อยูที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ 
 

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากผูบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 
 

2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงิน มีดังตอไปนี้ 
 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี        
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                
 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สภาวิชาชีพบัญชีไดอนุมัติมาตรฐานการบัญชีใหมจํานวน 3 ฉบับ คือ       
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 52 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน      
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และฉบับที่ 54 เรื่อง การดําเนินงานที่ยกเลิก  ดังนั้น บริษัท     
จึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหลานี้ต้ังแตไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ. 2548 การถือปฏิบัติตามมาตรฐาน     
การบัญชีดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่แสดงนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 
 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ฝายบริหารบางครั้งตองกําหนดประมาณ
การและขอสมมติขึ้น เพื่อสะทอนถึงภาระที่ถูกตองตามตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สินที่รายงานไวในงบ
การเงิน การเปดเผยขอมูลสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงินและตัวเลข
รายไดและคาใชจายในงวดที่รายงานไวในงบการเงิน  ดังนั้น ผลที่เกิดจริงภายหลังอาจตางไปจากประมาณการ
บาง 

 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในงบดุลที่ราคาทุน  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
ประกอบดวย เงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคในการถือไวเพื่อเปน
เงินทุน          หมุนเวียนและจายชําระภาระผูกพันในระยะสั้น 
 

2.3 เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทประจํา และตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงินถือเปนเงินลงทุนทั่วไป 
แสดงในงบดุลดวยราคาทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ เปนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในงบดุลดวยราคาทุน          
ตัดจําหนาย 
 

บริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวา เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น ถาราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นจะบันทึกใน         
งบกําไรขาดทุน 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

เมื่อตราสารหนี้มีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

2.4 การรับรูรายได 
 

บริษัทบันทึกรายไดคาธรรมเนียมเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลวและรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑ
สัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุ และคํานึงถึงจํานวน               
เงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของบริษทั 
 

2.5 คาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัท (โดยไมรวมเงินเดือน
โบนัสและผลประโยชนเกี่ยวของที่จายใหกับผูบริหาร) 

 

3. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547
 บาท บาท 
เงินลงทุนทั่วไป   
     เงินฝากประจํา              - 68,566,825 
     ต๋ัวสัญญาใชเงิน 16,800,000 30,000,000 
       16,800,000 98,566,825 
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด 71,691,033             - 

              88,491,033 98,566,825 
 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน ไดแก ต๋ัวสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน มีกําหนดระยะเวลาไถถอนไมเกิน 3 เดือน (พ.ศ. 2547 :     
ไมเกิน 3 เดือน) และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 - 4.00 ตอป (พ.ศ. 2547 : 1.55 ตอป) 
 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด  ไดแก   ต๋ัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีกําหนดระยะเวลา  
ไถถอนไมเกิน 3 เดือน มีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงรอยละ 3.25 – 3.55 ตอป   ซึ่งมีราคาตลาดรวม  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548  จํานวน 71.59 ลานบาท 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

 
4. เงินลงทุนระยะยาว  
 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547
 บาท บาท 
   
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 11,204,886               - 
 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ไดแก พันธบัตรรัฐบาล และหุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนภายใน 3 ป มีอัตราดอกเบี้ย            
หนาตั๋วรอยละ 3.67 - 5.60 ตอป และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงรอยละ 4.90 – 5.78 ตอป ซึ่งมีราคาตลาดรวม ณ วันที่             
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 10.89 ลานบาท 

 

5. 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 
การออกหุน               -               - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 10,000,000 100,000,000 
 

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 10,000,000 หุน (พ.ศ. 2547 : 10,000,000 หุน) ซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท 
(พ.ศ. 2547 : หุนละ 10 บาท) หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
6. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางป/งวด 

 

   สําหรับงวดบัญชีตั้งแต 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 

2547  
 31 ธันวาคม  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2547
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 455,193  (202,970) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนาย    
   ในระหวางป/งวด (หุน) 10,000,000  10,000,000 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.05  (0.02) 

 

7. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัทไมวาจะโดย    
ทอดเดียวหรือหลายทอดทั้งทางตรงและทางออม บริษัทยังหมายรวมถึงบริษัทใหญของกลุมบริษัท บริษัทยอย และ
บริษัทยอยลําดับถัดไป กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทรวมและบุคคล      
ที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งทําใหผูเปนเจาของดังกลาวมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
เหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคล
เหลานั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
7. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

รายการตอไปนี้เปนรายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

การซื้อบริการ 
 

   สําหรับงวดบัญชีตั้งแต 
  สําหรับปส้ินสุดวันที่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  
  31 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 

 กิจการที่เก่ียวของกัน บาท บาท 
    
คาบริการจาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2,750,000             - 
 

บริษัทชําระคาบริการใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยใชราคาตามที่ตกลงกันในสัญญา 
 

8. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ก) วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ 
 

เงินลงทุนของบริษัทเปนเงินทุนเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ บริษัทยังไมมีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มจาก
แหลงภายนอกในระยะเวลาอันสั้น แตมีนโยบายในการดํารงสภาพคลองของบริษัท 

 

ข) ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน (Credit Risk) 
 

บริษัทไมมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนหรือการฝากเงินในสถาบันการเงิน แตอาจจะยังคงมี       
ความเสี่ยงจากฐานะการเงินของผูออกตราสารที่ลงทุน และความเสี่ยงดานราคาตลาด (Market risks) อยางไรก็ตาม  
ไดมีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวในสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือตามนโยบายการลงทุน ตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
และสําหรับงวดบัญชีต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
 
8. เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 

 

ข) ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน (Credit Risk) (ตอ) 
 

ในป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ตาง ๆ โดยจะ
พิจารณาสัดสวนที่เหมาะสมตามสถานการณและใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพยแหง      
ประเทศไทย นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดสวนการลงทุนมีดังนี้ 

 

ประเภทการลงทุน สัดสวนการลงทุน 
  

− หลักทรัพยรัฐบาล หุนกู  หรือพันธบัตรที่ออกโดย
รัฐวิสาหกิจ  หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น  

 

ไมจํากัดจํานวน 

− เงินฝาก  บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย              
ต๋ัวสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุน หรือสถาบัน 
การเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

 

ไมเกินรอยละ 15 ของเงินลงทุนรวมตอสถาบันการเงิน 

− ต๋ัวแลกเงิน หุนกู และ/หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ      
ที่จะซื้อหุนกู  (ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพ) 

 

ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอผูออก         
หลักทรัพยและไมเกินรอยละ 5 ตอจํานวนที่ออก  

หลักทรัพยครั้งนั้น ๆ 
 

− หนวยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ 

 

ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอกองทุนและ
ไมเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนรวมตอบริษัทจัดการ

แตละแหง 
 

ค) มูลคายุติธรรม  
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน ซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       
เงินลงทุนช่ัวคราว ดอกเบี้ยคางรับ และคาใชจายคางจาย มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 






