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รายงานของคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการขอเสนอรายงานประจําปและงบการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว ของ บริษัท ตลาดอนุพันธ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีมาพรอมกันนี้ 

 
1. ขอมูลทั่วไป 
 

• ช่ือ ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ 
 

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

ชื่อยอ   : TFEX 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700497 
 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการบริการเปนศูนยกลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  
 หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม 

การซื้อขายของสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

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 2549 
 

 จํานวนหุน % 
 

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

รายชื่อคณะกรรมการ 
1. นายวิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการ 
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย รองประธานกรรมการ 
3. รศ.นิพัทธ จิตรประสงค กรรมการ 

4. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการ 

5. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย กรรมการ 

6. นายอดิศร เสริมชัยวงศ กรรมการ 

7. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ 

8. ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ 

9. นางนงราม วงษวานิช กรรมการ 

10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย* กรรมการ 

11. นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการ 
  

หมายเหตุ 
* นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการผูจัดการบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังพิเศษที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 
  แทนนายกิตติรัตน ณ ระนอง ซึ่งลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 

  
 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 
- Southend College of Technology, England 
- คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
- ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอมจํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 
- ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน ของกระทรวงการคลัง 
- ประธานกรรมการ บริษัท จีสตีล จํากัด (มหาชน) 
- ผูเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด 
- อาจารยที่ปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม 
ประสบการณในการทํางาน 
- ผูวาการและประธานกรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย    
- ประธานกรรมการอํานวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
- ประธาน คณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการ การทาอากาศยานแหงประเทศไทย   
- กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
- Alternate Executive Director, กองทุนการเงินระหวางประเทศ วอชิงตัน ดีซี 
- กรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย  
- สมาชิกวุฒิสภา และเลขานุการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและการเงิน วุฒิสภา 

 
2.  นางภัทรียา  เบญจพลชัย  รองประธานกรรมการ 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรดานการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน  
- กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
- กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
- กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
- กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน  อินทรวิชัย 
- กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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- กรรมการอํานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท ทริส เรตติ้ง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ทริส เรตติ้ง แอนด อินฟอรเมชั่น จํากัด 
ประสบการณในการทํางาน 
- ที่ปรึกษา สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย และอุตสาหกรรม วุฒิสภา  
- กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี 
- กรรมการจัดอันดับเครดิต บริษัท ทริส เรตติ้ง จํากัด 
- คณะกรรมการ สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

 
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 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (BAM) 
- กรรมการ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการวิชาการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 
- กรรมการ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงอาเซียน 
- ผูอํานวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ประธานอนุกรรมการกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ประสบการณในการทํางาน 
- คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ผูอํานวยการโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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4.  นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช  กรรมการ 

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

 
5.  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 
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ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน  
- ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ระดับ11 ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร  
 และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ปรึกษา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
- ที่ปรึกษา กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 
- ที่ปรึกษา การทาเรือแหงประเทศไทย 
- ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ที่ปรึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค 
- ที่ปรึกษา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
- ที่ปรึกษา กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ประสบการณในการทํางาน 
- ที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
- ที่ปรึกษา สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
- ที่ปรึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
- ที่ปรึกษา ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 
- ที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

 
6.  นายอดิศร เสริมชัยวงศ กรรมการ 

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

 
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 



 

  
 

รายงานประจําป 2549 

 9

 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 
- ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเมนทเซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท นันทวัน จํากัด 
- กรรมการ บริษัท นันทวัน มารูเซ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ประสบการณในการทํางาน 
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยธํารง จํากัด 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูชวยผูจัดการฝายระบบสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
8.  ผศ.ดร. พัชราวลัย ชัยปาณี  กรรมการ 

วุฒิการศึกษา 
- DBA (Finance) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- MBA (Finance & International Business) University of Wisconsin-Madison 
- บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 
- ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8  หัวหนาภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและ 
 การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   
 คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตรและ 
 การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- กรรมการจัดการทรัพยสิน สภากาชาดไทย 
- ผูไกลเกลี่ยขอพิพาททางการเงิน สํานักงานศาลยุติธรรม 
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ประสบการณในการทํางาน 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาสารสนเทศและฐานขอมูลการแปลงสินทรัพยเปนทุน สํานักงานบริหาร  
 การแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคกรมหาชน) 
- คณะอนุกรรมการวางแผนและพัฒนาที่ดินของสภากาชาดไทย 

 
9.  นางนงราม วงษวานิช   กรรมการ 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- โครงการสําหรับผูบริหาร มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 
- รองผูจัดการ สายงานบริหาร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
- กรรมการ บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 
- อนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ประสบการณในการทํางาน 
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
- ผูชวยผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูอํานวยการฝายหองคา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูอํานวยการฝายการจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูอํานวยการฝายคอมพิวเตอร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูอํานวยการฝายบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูอํานวยการศูนยทะเบียนโอนหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
10.  นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย  กรรมการ  

วุฒิการศึกษา 
- The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania USA. 
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
- กรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนรวมเพื่อผูลงทุนตางดาว จํากัด (TTF) 
- กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (TNVDR) 
- กรรมการ บริษัท สยามดีอาร จํากัด (SDR)  
- กรรมการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย 
- กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี 
- อนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการพิจารณาเนื้อหาวิชาการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ที่ปรึกษา World Wild Fund For Nature หรือ WWF ประเทศไทย 
ประสบการณการทํางาน 
- ประธานศูนยระดมทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพยใหม 
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
- กรรมการ บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 
- อนุกรรมการ สรางความรูความเขาใจและประชาสัมพันธการดําเนินการเกี่ยวกับ Corporate 

Governance ในประเทศไทย คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ 
- กรรมการโครงการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา “ดัชนีความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมไทย” (Thailand CSR 

Index) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
11. นางเกศรา มัญชุศรี   กรรมการผูจัดการ 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโททางการเงิน Golden Gate University, San Francisco  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณในการทํางาน 
- ผูอํานวยการโครงการพัฒนาตลาดตราสารการเงิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- รองกรรมการผูจัดการ ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย 
- ผูอํานวยการฝาย บริษัทเงินทุนหลักทรัพยสินเอเซีย 
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• ผลตอบแทนกรรมการ 

 

ระหวางป 2549 ผลตอบแทนรวมที่จายใหแกกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกจํานวน 7 ทาน รวมเปนเงินทั้งส้ิน
จํานวน 900,000 บาท (กรรมการที่เปนผูบริหารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ)  

นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ไมมีกรรมการของบริษัททานใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน 
สัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้น 
 

• การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ 
 

ไมมี เนื่องจาก บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไมมีบริษัทในเครือ 
 

• การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ  
 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ ในระหวางป 2549 
 

3. การกํากับดูแลกิจการ 
 

• นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองและเปนไปตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดี 
โดยคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ จะมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ นโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  และกํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินการตามแผนธุรกิจและแผนงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมทั้งการใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  การปองกัน 
ความขัดแยงทางผลประโยชน การใหความสําคัญตอขอพึงปฏิบัติของพนักงาน การเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง เพียงพอ 
และโปรงใส  ทั้งนี้ การดําเนินนโยบายตางๆ นั้นสามารถที่จะมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  
คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในการดําเนินการหรือการกํากับดูแลกิจการตามที่กําหนดไวได  
 

• สิทธิผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
 

ในการปฏิบัติภารกิจหลักเปนศูนยกลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไดให
ความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ไมวาจะเปนบริษัทสมาชิก ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนทั่วไป 
รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูคา พนักงานของบริษัทและของบริษัทในกลุม ภาครัฐ ตลอดจนองคกรอื่นๆ ในสังคม การ
ออกระเบียบ กฎเกณฑ และการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการตางๆ   บมจ. ตลาดอนุพันธฯ จึงสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมผูมีสวนไดเสีย   
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• คณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68      
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และ มาตรา 61 ประกอบมาตรา 60 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย 
ลวงหนา พ.ศ. 2546 โดยกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ อยางนอยสองในหาของจํานวนกรรมการทั้งหมดเปนบุคคล     
ซึ่งสามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อดูแลผลประโยชนของสมาชิก ผูลงทุน หรือบุคคล ซึ่งเกี่ยวของกับตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
ในอัตราสวนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ คือ อยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูลงทุนหรือสามารถรักษาประโยชนของ 
ผูลงทุน และอยางนอยสองคนตองเปนบุคคลที่อยูในธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ซื้อขายหรือจะซื้อขายใน
ศูนยซื้อขายฯ  หรือเกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาในสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาว     โดยคณะกรรมการของ  
บมจ. ตลาดอนุพันธฯ จํานวน 11 ทาน (ดังรายชื่อที่กลาวมาแลว) มีองคประกอบตามอัตราที่กําหนดขางตน  
 

• การประชุมคณะกรรมการ 
 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดจัดใหมีขึ้นอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดมีการกําหนดไว 
เปนการลวงหนาตลอดทั้งป พรอมทั้งกําหนดใหมีการประชุมเปนการพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ไดมีการประชุมวาระปกติ 7 ครั้ง 
และการประชุมวาระพิเศษ 2 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี้ 

 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
รายชื่อ 

การประชุมวาระปรกติ การประชุมวาระพิเศษ รวม 
1.  นายวิจิตร สุพินิจ 7/7 2/2 9/9 
2.  นางภัทรียา เบญจพลชัย 6/7 2/2 8/9 
3.  รศ.นิพัทธ จิตรประสงค 7/7 2/2 9/9 
4.  นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 6/7 2/2 8/9 
5.  ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย 7/7 1/2 8/9 
6.  นายอดิศร เสริมชัยวงศ 3/7 1/2 4/9 
7.  นายจรัมพร โชติกเสถียร 6/7 1/2 7/9 
8.  ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี 6/7 1/2 7/9 
9.  นางนงราม วงษวานิช 7/7 2/2 9/9 
10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 1/3 - 1/3 
11. นางเกศรา มัญชุศรี 7/7 2/2 9/9 
12.  นายกิตติรัตน ณ ระนอง 1/3 1/1 2/4 
 หมายเหตุ 
* นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการผูจัดการบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังพิเศษที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549  

** นายกิตติรัตน ณ ระนอง ไดลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2549 
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• คณะอนุกรรมการ 
 

คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อคัดสรรบุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ และเพื่อใหเกิดความโปรงใสยุติธรรมในการปฏิบัติหนาที่  

ทั้งนี้ ในป 2549 คณะอนุกรรมการของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีทั้งส้ิน 2 ชุด และคณะกรรมการอุทธรณ 1 ชุด ดังนี้  
 

คณะอนุกรรมการพิจารณารับสมาชิก ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติ 
แตงตั้ง    คณะอนุกรรมการพิจารณารับสมาชิก โดยประกาศมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2548 เปนตนไป 
คณะอนุกรรมการดังกลาว มีหนาที่พิจารณาประเมินและเสนอขอคิดเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การรับสมาชิกประเภทตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนารุนแรก 

 

คณะอนุกรรมการวินัย ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
ในการประชุมครั้ งที่  2/2549 เมื่อวันที่  3 เมษายน  2549 คณะกรรมการ  บมจ . ตลาดอนุพันธฯ  มีมติ 

แตงตั้ง    คณะอนุกรรมการวินัย เพื่อพิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝาฝนหรือมีสวนเกี่ยวของในการฝาฝน 
ขอกําหนดของตลาดอนุพันธ โดยประกาศมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 3 เมษายน  2549 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการวินัย  
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และไมสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระ (ไมรวมถึงผูจัดการ หรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ) 

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 

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร อนุกรรมการ 
2. นายสุภาพ   วงศเกียรติขจร อนุกรรมการ 
3. นางภัทธีรา   ดิลกรุงธีระภพ อนุกรรมการ 
4. ดร.สมจินต ศรไพศาล อนุกรรมการ 
5. นางเกศรา  มัญชุศรี อนุกรรมการ 
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คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีมติ 
แตงตั้ง    คณะกรรมการอุทธรณ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และ 
ไมสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระ (ไมรวมถึงผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ) 

 
• จริยธรรมธุรกิจและความขัดแยงทางผลประโยชน 

    

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ตระหนักวาจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืนใน
อนาคต  โดยพิจารณาเห็นวาแนวปฏิบัติในเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูถือหุน
ใหญเปนแนวทางที่ดี จึงไดนําเอาแนวปฏิบัติดงักลาวมาใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานแกผูบริหารและพนักงานทุกทาน 

บริษัทไดวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ดําเนินการโดยบริษัท โดย
กําหนดหามพนักงานทําการไดมาหรือจําหนายไป หรือเสนอที่จะไดมาหรือเสนอที่จะจําหนายไปซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาที่
ดําเนินการโดยบริษัท ไมวาจะกระทําไปเพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น  

พรอมทั้ง บริษัทไดกําหนดหลักการและตัวอยางสถานการณความขัดแยงทางผลประโยชนที่ชัดเจน เพื่อให
พนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนของบริษัท โดยไมมีการเอื้อประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใดเพื่อใหตนไดรับ
ประโยชนไมวาทางตรงหรือทางออม  

นอกจากนี้ เมื่อหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของมีการกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติม บริษัทจะทําการปรับปรุงระเบียบ
การปฏิบัติงานมาตรฐานของบริษัทใหสอดคลอง และประกาศใหผูบริหารและพนักงานทุกทานทราบเพื่อถือปฏิบัติ 

 
• ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

  คณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการบริหาร การดําเนินงาน การเงิน และการกํากับ  
ดูแลการปฏิบัติงานของแตละระดับชั้นไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลอยางพอเหมาะ โดยไดจัดทําคูมืออํานาจ 
ดําเนินการซึ่งกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ในการดําเนินการของผูบริหารและฝายงานตางๆ  โดยคูมือนี้เปนไปตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ   

ลําดับ รายชื่อ  ตําแหนง 

1. นายเสรี จินตนเสรี กรรมการ 
2. นายศุกรีย แกวเจริญ กรรมการ 
3. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย กรรมการ 
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เพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ สอดคลองกับกฎหมาย   กฎระเบียบที่ใช

บังคับ รวมทั้งเปนไปตามหลักการธรรมาภิบาล นโยบายและมติของคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ และกฎระเบียบ
ตางๆ ที่ใชบังคับภายใน บมจ. ตลาดอนุพันธฯ และเพื่อใหการดําเนินงานของ บมจ. ตลาดอนุพันธฯ มีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด ฝายกํากับกิจกรรมองคกรของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่พัฒนา 
และสงเสริมงานบรรษัทภิบาลในตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทยอยจะเปนผูควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท โดยจะดําเนินงานรวมกับฝายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยฯ   
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบ กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว  
 

• ความสัมพันธกับผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
 

บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลแกผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยการจัดใหมี
การประชุมชี้แจงและหารือ เผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อสรางรากฐานใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอนุพันธแกผูมีสวนได
เสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูลงทุน บริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน สถาบัน 
การเงินและสถาบันอื่นๆ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป ไดทราบอยางเพียงพอ ถูกตอง และทันเวลา  
ควบคูไปกับการสรางเสริมความรูความเขาใจในตลาดทุน 

ทั้งนี้ บริษัทไดมีการเผยแพรขอมูลการซื้อขายและสรางความรูความเขาใจในอนุพันธผานสื่อที่หลากหลาย  
ครอบคลุมส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ โทรทัศน และเว็บไซตของบริษัท (www.tfex.co.th) รวมทั้งไดมีการใหบริการตอบคําถามผาน
เจาหนาที่ของ S-E-T- Call Center ซึ่งเปนหนวยงานที่ใชรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
4. การดําเนินงานที่สําคัญในป 2549 
 

ป 2549 เปนปแรกของการเปดซื้อขายของตลาดอนุพันธ โดยอนุพันธลําดับแรก SET50 Index Futures เริ่มตน 
ซื้อขายมาตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2549 ตลาดอนุพันธมุงดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรในการเปนศูนยกลาง
การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของประเทศไทยที่โปรงใส เชื่อถือได ไดมาตรฐานระดับสากล 

 

ตลาดอนุพันธ มี ระบบการซื้ อขายที่ทันสมัยและเปนที่ ยอม รับในระดับสากล  ซึ่ งพัฒนาโดยบริษัท  
OMX Technology จากประเทศสวีเดน และมีบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) ทําหนาที่ในการชําระราคาการซื้อขาย 
ในตลาดอนุพันธ โดยในปแรกของการดําเนินการ ตลาดอนุพันธมีสมาชิกทั้งส้ิน 23 บริษัททําหนาที่เปนตัวกลางสําคัญ 
ในการซื้อขายระหวางผูลงทุนกับตลาดอนุพันธ 

 

เพื่อเปนการสงเสริมสภาพคลองและทําใหผูลงทุนทั้งในและตางประเทศมั่นใจไดวาจะสามารถซื้อหรือขาย  
SET50 Index Futures ไดตามตองการ ตลาดอนุพันธไดแตงตั้งผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) ไดแก บริษัทหลักทรัพย 
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งยังคงดําเนินการตอเนื่องในการดูแล
สภาพคลองในป 2550 ดวย นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธยังไดเพิ่มชองทางการซื้อขายอนุพันธผานทางอินเทอรเน็ต  
เพื่อใหการซื้อขายงาย สะดวกและรวดเร็วอีกดวย 
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ดวยความเชื่อม่ันวาความรูและความเขาใจที่ถูกตองจะเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการเสริมสรางตลาดอนุพันธ

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดป 2549 บมจ. ตลาดอนุพันธฯ ไดรวมกับสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) และ
บริษัทสมาชิกจัดใหความรูผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องผานการอบรมสัมมนา บทความเชิงวิชาการ ตลอดจน 
กิจกรรมเสริมสรางความรู และเอกสารเผยแพรความรูในรูปแบบตางๆ เชน โครงการอบรมความรูดานอนุพันธสําหรับ 
ผูลงทุน, โครงการ TFEX Futures Camp สําหรับนักศึกษา และการจัดอบรมเพื่อใหความรูส่ือมวลชน เปนตน 

 

ผูลงทุนเปนผูมีสวนสําคัญยิ่งตอการซื้อขาย ตลาดอนุพันธไดมุงสรางและขยายฐานกลุมผูลงทุนที่มีศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธการซื้อขาย SET50 Index Futures ผานชองทางตางๆ ครอบคลุมทั้งส่ือโทรทัศน วิทยุ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส และอินเทอรเน็ต อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมและออกบูธนิทรรศการ เพื่อใหความรูควบคูกับการ
ประชาสัมพันธการลงทุนทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธมุงเขาถึงกลุมผูลงทุนตางประเทศ เพื่อ 
ประชาสัมพันธตลาดอนุพันธใหเปนที่รูจัดอยางกวางขวางในระดับสากล โดยรวมออกนิทรรศการงานระดับสากล ไดแก  
งาน Derivatives & Securities World ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งจัดขึ้นโดย FOW Magazine, งาน FIA Asia 
Derivatives Conference ณ ประเทศอินเดีย และงาน FIA Futures & Options Expo 2006 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
จัดขึ้นโดย Futures Industry Association (FIA) ดวย 

 

ตลาดอนุพันธไดใหการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอยางตอเนื่อง อาทิ การสนับสนุนโครงการปองกันโรคเอดส 
โดยใหการสนับสนุนการจัดประชุมสมัชชาเอดสภาคประชาชน (Citizen’s AIDS Assmbly) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน เพื่อหาแนวทางปองกันการติดเชื้อโรคเอดสในกลุมประชาชนทั่วไป, การสนับสนุนการจัดงาน  
“วิ่งสูเอดสครั้งที่ 10” ซึ่งเปนโครงการ เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล เพื่อกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ 
ของการปองกันโรคเอดส และหาเงินทุนชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส นอกจากนี้ ยังไดใหความชวยเหลือเด็กพิการ โดยเขาเยี่ยม
บานนนทภูมิ สนับสนุนเงินทุน มอบของใชที่จําเปน และจัดกิจกรรมสังสรรคเพื่อสรางความบันเทิงแกเด็กพิการ เปนตน 

 

ในป 2549 การซื้อขาย SET50 Index Futures ไดรับความสนใจจากผูลงทุนอยางตอเนื่อง แมวาจะเปนการ
ดําเนินการเพียง 8 เดือน โดยปริมาณการซื้อขายมีจํานวนสูงกวาที่คาดการณไว ปริมาณการซื้อขาย ในป 2549 มีจํานวน
ทั้งส้ิน 198,737 สัญญา เปนมูลคา 97,899 ลานบาท หรือเทากับ 1,204 สัญญาตอวัน เปนมูลคา 593 ลานบาทตอวัน   
สูงกวาเปาหมายที่คาดการณไวถึงรอยละ 20 และมีบัญชีของผูลงทุนที่เปดซื้อขายอนุพันธทั้งส้ิน 4,426 บัญชี  สูงกวา 
เปาหมายถึงรอยละ 48 

 
ทิศทางในอนาคต 
 เพื่อใหเกิดความหลากหลายในดานสินคาและเปนทางเลือกแกผูลงทุน  ตลาดอนุพันธไดกําหนดแผนที่จะเปดให
ซื้อขาย SET50 Index Options ในป 2550 พรอมทั้งศึกษาสินคาประเภทอื่นที่มีศักยภาพไปพรอม ๆ กัน เชน ฟวเจอรส 
ที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ย ออปชั่นของหุนสามัญ และสินคาโภคภัณฑอื่นๆ ที่ผูเกี่ยวของมีความสนใจ รวมทั้งการออกเกณฑ
การอนุญาตใหสมาชิกสามารถซื้อขายอนุพันธในลักษณะที่เปน Direct Market Access (DMA) นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธ
จะยังคงใหความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของและผูลงทุน ตลอดจนมุงเนนการขยายฐานผูลงทุน
คุณภาพทั้งในและตางประเทศในตลาดอนุพันธอยางตอเนื่องดวย 
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6. ขอมูลสถิติที่สําคัญในป 2549 

 
ปริมาณการซื้อขายและสถานะคงคางรายวันของ SET50 Index Futures ป 2549 

 
ปริมาณและมูลคาการซื้อขาย SET50 Index Futures รายเดือน ป 2549 

ปริมาณ  (สัญญา) มูลคา (ลานบาท) 
เดือน 

รวม เฉล่ียตอวัน รวม เฉล่ียตอวัน 

สถานะคงคาง  
ณ วันสุดทายของ
เดือน (สัญญา) 

เมษายน 161 161 86 86 102 
พฤษภาคม 4,565 228 2,369 118 1,109 
มิถุนายน 8,996 450 4,134 207 1,907 
กรกฎาคม 17,515 876 8,186 409 2,843 
สิงหาคม 23,470 1,067 11,386 518 3,634 
กันยายน 35,597 1,780 17,413 871 3,708 
ตุลาคม 28,695 1,366 14,339 683 6,196 
พฤศจิกายน 34,948 1,589 18,074 822 8,122 
ธันวาคม 44,790 2,357 21,912 1,153 7,601 
รวม 198,737 1,204 97,899 593  
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง          
ในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ            
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม        
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่ เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล 
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอ 
ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
อุณากร พฤฒิธาดา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
   

งบดุล    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548         
     
    พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

  หมายเหต ุ                 บาท                 บาท

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3  8,916,065  30,462
เงินลงทุนชั่วคราว 4  76,562,198  88,491,033
ลูกหนี้และรายไดคางรับ 5  3,070,882  -
ดอกเบี้ยคางรับ   1,224,400  326,714
เงินใหกูยืมแกบริษัทใหญ 10  87,000,000  -
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   6,260,595  285,029
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน   183,034,140  89,133,238
       
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
เงินลงทุนระยะยาว 6  166,700  11,204,886
อุปกรณ-สุทธิ 7  671,307  -
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   838,007  11,204,886
       
รวมสินทรัพย   183,872,147  100,338,124
    -  -
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 26 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
   

งบดุล (ตอ)    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548         
     
    พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

  หมายเหต ุ                 บาท                 บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      
       
หนี้สินหมุนเวียน      
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย   2,287,951  50,000
เจาหนี้และคาใชจายคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 10  693,851  -
รายไดรับลวงหนา   89,412,689  -
ภาษีเงินไดคางจาย   -  30,401
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   1,947,861  5,500
 รวมหนี้สินหมนุเวียน   94,342,352  85,901
       
 รวมหนี้สิน   94,342,352  85,901
       
สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน      
 ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว      
    หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 8  100,000,000  100,000,000
กําไร (ขาดทุน) สะสม   (10,470,205)  252,223
 รวมสวนของผูถือหุน   89,529,795  100,252,223
       
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   183,872,147  100,338,124
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 26 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

    

งบกําไรขาดทนุ    

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548         
     
    พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

  หมายเหต ุ                 บาท                 บาท

       

รายได    
คาธรรมเนียมสมาชิก   21,295,048  1,600,000
คาธรรมเนียมการซื้อขาย   13,241,494  -
รายไดดอกเบี้ย   5,985,043  2,277,802
รายไดอื่น   3,074,823  -
 รวมรายได   43,596,408  3,877,802
       
คาใชจาย    
คาใชจายในการบริหาร   54,318,836  3,300,850
 รวมคาใชจาย   54,318,836  3,300,850
     
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได   (10,722,428)  576,952
ภาษีเงินได   -  121,759
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป   (10,722,428)  455,193
       
       
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 9     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป   (1.07)  0.05
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน      
สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548        
       
    กําไร (ขาดทุน)

    ทุนเรือนหุน สะสม รวม

                    บาท                 บาท บาท

       
ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549   100,000,000  252,223  100,252,223
ขาดทุนสุทธิสําหรับป   -  (10,722,428)  (10,722,428)
ยอดคงเหลือส้ินปวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   100,000,000  (10,470,205)  89,529,795
      
ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548   100,000,000  (202,970)  99,797,030
กําไรสุทธิสําหรับป   -  455,193  455,193
ยอดคงเหลือส้ินปวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548   100,000,000  252,223  100,252,223
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 บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด  
สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548     
   
  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
                  บาท                 บาท
  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (10,722,428)  455,193
บวก  ภาษีเงินได -  121,759
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษี (10,722,428)  576,952
รายการปรับปรุง    
 คาเสื่อมราคา 50,633  -
 รายไดดอกเบี้ย (5,985,043)  (2,277,802)
  (16,656,838)  (1,700,850)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  
สินทรัพยดําเนนิงาน (เพ่ิมขึ้น)  
 ลูกหนี้และรายไดคางรับ (3,070,882)  -
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (5,975,566)  (284,310)
หนี้สินดําเนนิงานเพิ่มขึ้น  
 เจาหนี้และคาใชจายคางจาย 2,237,951  -
 เจาหนี้และคาใชจายคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 693,851  -
 รายไดรับลวงหนา 89,412,689  -
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,942,361  5,500
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 68,583,566  (1,979,660)
หัก ภาษีเงินไดจาย (30,401)  (91,358)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 68,553,165  (2,071,018)
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548     
   
  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
                  บาท                 บาท

   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 ดอกเบี้ยรับ 6,315,665  1,308,300
 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 250,699,221  277,466,916
 เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (228,960,508)  (266,238,824)
 เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว -  (11,536,335)
 เงินใหกูยืมแกบริษัทใหญ (87,000,000)  -
 เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (721,940)  -
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (59,667,562)  1,000,057
 

   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 8,885,603  (1,070,961)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 30,462  1,101,423
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 8,916,065  30,462
  -  -
ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับงบกระแสเงินสด  
เงินสดจายในระหวางป  
 ภาษีเงินไดจาย 3,964,223  91,358
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่                 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  เพื่อประกอบกิจการบริการเปนศูนยกลางการซื้อขาย และที่ปรึกษา เพื่อการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายของ
สัญญาซื้อขายลวงหนา 
 
บริษัทจัดตั้งและมีสถานประกอบการตามที่อยูที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ 
 

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทมีพนักงานจํานวน 16 คน  (พ.ศ 2548 : ไมมี) 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากผูบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
 

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินของบริษัท มีดังตอไปนี้ 
 

2.1 เกณฑในการจดัทํางบการเงนิ 
 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี        
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547              

 

งบการเงินนี้ไดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน 
 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหาร
ประมาณการและกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้ง 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและ 
คาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ 
ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปใน
ปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยง
กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

 
2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในงบดุลที่ราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร ที่มีวัตถุประสงคในการถือไวเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและจาย
ชําระภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งมอีายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา 
 

2.3 ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
 

ลูกหนี้ ไดแก ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย และบริษัททั่วไป สวนรายไดคางรับไดแก รายไดคาธรรมเนียมและ       
คาบริการที่ยังมิไดออกใบแจงหนี้ ลูกหนี้และรายไดคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 

 
2.4 เงินลงทุน  

 
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทประจํา และตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งมีอายุเกินกวา 3 เดือน 
ถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบดุลดวยราคาทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ เปนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในงบดุลดวยราคาทุน          
ตัดจําหนาย 
 
บริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วา เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไว
ในงบกําไรขาดทุน 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคา   
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 
เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้มีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนด              
โดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

 
2.5 อุปกรณ 

 
อุปกรณแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคา
ตาม บัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยซึ่งกําหนดไว 5 ป 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากบัมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืน 
 
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ตนทุนของ           
การปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสําคัญจะถูกบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปได 
คอนขางแนวา การปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมี      
การปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา  การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของ         
สินทรัพยที่เกี่ยวของ  
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคา
ตามบัญชีและจะรวมไวอยูในงบกําไรขาดทุน 

 
2.6 การรับรูรายได 

 
บริษัทรับรูรายไดตามเกณฑดังนี้ 
ก. รายไดคาธรรมเนียมสมาชิก ประกอบดวยคาแรกเขาเปนสมาชิกและคาธรรมเนียมรายป โดยคาแรกเขา

เปนสมาชิก  จะทยอยรับรู โดยวิธี เสนตรง  เปนระยะเวลา  5 ปนับจากวันที่ เริ่มใหบริการ  สวน 
คาธรรมเนียมรายป รับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 

ข. รายไดคาธรรมเนียมการซื้อขาย รับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
ค. รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึง   

วันครบอายุ และคํานึงถึงจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของบริษัท 
ง. รายไดอื่น รับรูตามเกณฑสิทธิ  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

 
2.7  ผลประโยชนพนักงาน 
 

บริษัทไดเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญโดยใช
แผนการกําหนดอัตราการจายสมทบ โดยที่สินทรัพยของกองทุนไดแยกออกจากสินทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ  
และบริษัท กองทุนบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจาก
พนักงานและบริษัท เงินที่บริษัทจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ 
 

2.8 คาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัท (โดยไมรวมเงินเดือน โบนัส 
และผลประโยชนเกี่ยวของที่จายใหกับผูบริหาร) 
 

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท 

   
เงินสดในมือ 10,000              - 
เงินฝากธนาคาร   
   บัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย 8,906,065 30,462 

 8,916,065 30,462 
 
เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.125 - 0.50 ตอป (พ.ศ. 2548 : รอยละ 0.25 - 1.00 ตอป)  
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
 
4. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท 

   
เงินลงทุนทั่วไป   
     เงินฝากประจํา 61,100,000 - 
     ตั๋วสัญญาใชเงิน 5,000,000 16,800,000 
     ตราสารหนี้สวนที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป 10,462,198 71,691,033 
 76,562,198 88,491,033 

 
เงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 - 5.50 ตอป (พ.ศ. 2548 : ไมมี) มีกําหนดระยะเวลาไถถอนไมเกิน  
6 เดือน 
 
ตั๋วสัญญาใชเงิน ไดแก ตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน มีกําหนดระยะเวลาไถถอนไมเกิน 9 เดือน  
(พ.ศ. 2548 : ไมเกิน 3 เดือน) และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 - 5.25 ตอป (พ.ศ. 2548 : รอยละ 3.00 - 4.00 ตอป) 
 
ตราสารหนี้สวนที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป ไดแก  หุนกู ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย มีอัตรา 
ดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละ 3.67 - 5.60 ตอป และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงรอยละ 4.97 - 5.44 ตอป  
(พ.ศ. 2548 : รอยละ 3.25 - 3.55 ตอป) ซึ่งมีราคาตลาดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 10.36 ลานบาท
(พ.ศ. 2548 : 71.59 ลานบาท) 
 

5.  ลูกหนี้และรายไดคางรับ 
 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท 
   
ลูกหนี้ 21,516 - 
รายไดคางรับ 3,049,366 - 

 3,070,882 - 
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6. เงินลงทุนระยะยาว  
 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท 

   
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 166,700 11,204,886 
 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ไดแก หุนกู ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ที่มีกําหนดระยะเวลา
ไถถอนเกินกวา 1 ป มีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วรอยละ 3.67 ตอป (พ.ศ. 2548 : รอยละ 3.67 - 5.60 ตอป)  และมี 
อัตราผลตอบแทนที่แทจริงรอยละ 5.44 ตอป (พ.ศ. 2548 : รอยละ 4.90 - 5.78 ตอป) ซึ่งมีราคาตลาด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 0.16 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 10.89 ลานบาท) 
 

7. อุปกรณ - สุทธิ  
 

  เครื่องตกแตง ติดตั้ง  
 คอมพิวเตอร และอุปกรณ รวม 

 บาท บาท บาท 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - - - 
ซื้อสินทรัพย 197,950 523,990 721,940 
คาเสื่อมราคา (16,887) (33,746) (50,633) 
ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 181,063 490,244 671,307 
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549    
ราคาทุน 197,950 523,990 721,940 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (16,887) (33,746) (50,633) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 181,063 490,244 671,307 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
 
8. ทุนเรือนหุน 
 

  หุนสามัญ 
 จํานวนหุน บาท 

   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 10,000,000 100,000,000 
 

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 10,000,000 หุน (พ.ศ. 2548 : 10,000,000 หุน) ซึ่งมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท 
(พ.ศ. 2548 : หุนละ 10 บาท) หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 
9. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางป 
 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
   
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) (10,722,428) 455,193 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนาย   
   ในระหวางป (จํานวนหุน) 10,000,000 10,000,000 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (1.07) 0.05 

 
10. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

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 
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10. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

รายการตอไปนี้เปนรายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

ก)  ซื้อบริการ 
 

  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 กิจการทีเ่กี่ยวของกัน บาท บาท 
    

คาบริการจาย บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 16,378,836 - 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 321,195 2,750,000 

  16,700,031 2,750,000 
 

บริษัทชําระคาบริการใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยใชราคาตามที่ตกลงกัน 
 

ข)  ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายบริการ 
 

  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 กิจการทีเ่กี่ยวของกัน บาท บาท 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    
    -  คาใชจายจายลวงหนา บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 477,250 - 
    
    -  ลูกหนี้อื่น บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 650,309  
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย   
 (ประเทศไทย) จํากัด 325,154 - 
  975,463 - 
  1,452,713 - 
เจาหนี้และคาใชจายคางจาย    
    จากกิจการที่เกี่ยวของกัน    
    -  เจาหนี้ บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด 574,624 - 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 42,153 - 
  616,777 - 
    -  คาใชจายคางจาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 77,074 - 
  693,851 - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7,907 - 
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บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
 
10.  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ค) เงินใหกูยืมแกบริษัทใหญและดอกเบ้ียรับ 
 

ในป พ.ศ. 2549 บริษัทใหญมีนโยบายรวมศูนยการลงทุน โดยใหบริษัทใหญเปนศูนยกลางการบริหารเงินลงทุน
เพื่อความคลองตัวในการบริหารและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทใหญจะกูยืมจาก        
กิจการยอยในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 1 ป กําหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 - 4.50 ตอป  
และอาจทบทวนอัตราดอกเบี้ยไดใหมตามความเหมาะสม บริษัทบันทึกดอกเบี้ยรับเปนสวนหนึ่งของรายได
ดอกเบี้ยและแสดงในงบกําไรขาดทุน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินใหกูยืมแกบริษัทใหญมียอดคงเหลือ  87 ลานบาท และรายไดดอกเบี้ย       
ในป พ.ศ. 2549 มีจํานวน 2.1 ลานบาท 
 

ง)  ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

ผลตอบแทนกรรมการ ไดแก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ. 2549  เปนจํานวนเงินรวม 
ทั้งส้ิน 0.90 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : ไมมี) 

 

ผลตอบแทนของผูบริหาร ไดแก เงินเดือนและผลประโยชนอื่นของผูบริหารระดับสูง สําหรับป พ.ศ. 2549 
จํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 9.17 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : ไมมี) 
 

11. เครื่องมือทางการเงิน 
 

ก)  วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ 
 

เงินลงทุนของบริษัทเปนเงินทุนเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ บริษัทยังไมมีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มจาก
แหลงภายนอกในระยะเวลาอันส้ัน แตมีนโยบายในการดํารงสภาพคลองของบริษัท 

 

ข) ความเส่ียงจากการลงทุนและการฝากเงิน (Credit Risk) 
 

บริษัทไมมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนหรือการฝากเงินในสถาบันการเงิน แตอาจจะยังคงมี
ความเสี่ยงจากฐานะการเงินของผูออกตราสารที่ลงทุน และความเสี่ยงดานราคาตลาด (Market risks)  
อยางไรก็ตาม  ไดมีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวในสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือตามนโยบายการลงทุน 
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11. เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 

ข) ความเส่ียงจากการลงทุนและการฝากเงิน (Credit Risk) (ตอ) 
 

ในป พ.ศ. 2549  คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัตินโยบายการลงทุน โดยเงินสวนที่เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ใชในการดําเนินงานจะคํานึงถึงการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูง และเงินลงทุนสวนที่   
นอกเหนือจากสภาพคลองเพื่อการดําเนินงานนั้น ใหบริษัทใหญกูยืมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและ
ความคลองตัวในการบริหารเงินลงทุน 

 

ในป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548  นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดสวนการลงทุน มีดังนี้ 
 

ประเภทการลงทุน สัดสวนการลงทุน 

- หลักทรัพยรัฐบาล หุนกู  หรือพันธบัตรที่ออกโดย 
รัฐวิสาหกิจ  หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ไมจํากัดจํานวน 

- เงินฝาก  บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย ตั๋วสัญญา
ใชเงินของบริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ไมเกินรอยละ 15 ของเงินลงทุนรวมตอสถาบัน
การเงิน 

- ตั๋วแลกเงิน หุนกู และ/หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ    
หุนกู  (ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพ) 

 

ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอผูออก      
หลักทรัพยและไมเกินรอยละ 5 ตอจํานวนที่
ออกหลักทรัพยครั้งนั้น ๆ 

- หนวยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ 

ไมเกินรอยละ 10 ของเงินลงทุนรวมตอกองทุน
และไมเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนรวมตอ
บริษัทจัดการแตละแหง 

 
ค) มูลคายุติธรรม  

 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน ซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       
เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้และรายไดคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ  เจาหนี้และคาใชจายคางจาย และเจาหนี้และ                
คาใชจายคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกันมมูีลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
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12. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน  

 
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ผูกพันตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานจากการเชายานพาหนะที่ไมสามารถ 
ยกเลิกได    มีดังนี้ 
 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท 
   
ไมเกิน 1 ป 442,980 - 
1 - 3 ป 258,405 - 
 701,385 - 
 
 
 

 
 






