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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
ภาพรวม 
 
ผลการดําเนินงานของกลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี � 

                 
 
 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 

 
2556 

(ตามที"ปรับปรุงใหม่) 
2555 

เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการดาํเนินงาน  4,309 3,365 944 28.05 
รายได้อื!น 172 152 20 13.15 
รายได้จากเงินลงทนุ 821 982 (161) (16.39) 
คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงาน (2,976) (2,599) 377  14.51 
เงินบริจาคแกม่ลูนิธิตลาดหลกัทรัพย์ฯ (562) (454) 108 23.79 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (132) (124) 8 6.45 
รายได้สงูกวา่คา่ใช้จ่าย 1,661 1,365 296 21.68 
 

 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปีสิ �นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2556 เพิ!มขึ �น จํานวน 296 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ        
21.68 เมื!อเทียบกับปี 2555 โดยรายได้จากการดําเนินงานเพิ!มขึ �น จํานวน 944 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.05         
ที!สําคญัจากธุรกิจตราสารทนุ โดยมลูค่าการซื �อขายหลกัทรัพย์เฉลี!ยต่อวนัและมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี!ย
ของตราสารทนุเพิ!มขึ �น ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน และธุรกิจบริการเทคโนโลยีที!เพิ!มขึ �น ขณะที!รายได้จากเงินลงทนุ
ลดลง จํานวน 161 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.39 ที!สําคญัจากกําไรจากการขายเงินลงทนุลดลง โดยในปี 2556   
ได้มีการปรับเพิ!มการลงทุนในตราสารทุน ในช่วงครึ!งปีแรก สําหรับค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานเพิ!มขึ �น จํานวน          
377 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 14.51  โดยเงินอุดหนุนให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. เพิ!มขึ �นตามมูลค่าการซื �อขาย
หลักทรัพย์ตราสารทุนที!เพิ!มขึ �น และค่าใช้จ่ายงานบริการนายทะเบียน โดยเพิ!มขึ �นตามปริมาณงานที!เพิ!มขึ �น       
ในขณะที!เงินบริจาคแก่มลูนิธิตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพิ!มขึ �นจํานวน 108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.79 โดยจํานวน
เงินที!จดัสรร 1/3 ของรายได้  สงูกวา่คา่ใช้จ่าย  เพื!อบริจาคเข้ามลูนิธิตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพิ!มขึ �นตามกําไรที!เพิ!มขึ �น   

 
1.     การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
 
1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน  
 
 รายได้จากการดาํเนินงานจําแนกตามสว่นงาน 

 

รายได้จากการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานธุรกิจที!สําคญั ประกอบด้วย ธุรกิจตราสารทุน ธุรกิจตราสาร
อนพุนัธ์ ธุรกิจบริการเทคโนโลยี และธุรกิจบริการงานนายทะเบียน 
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dกก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2556                                        (หน่วย: ล้านบาท) 
ธุรกิจตราสารทุน  
   - คา่ธรรมเนียมการซื �อขายหลกัทรัพย์ 1,233 
   - งานชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 336 
   - คา่ธรรมเนียมหลกัทรัพย์จดทะเบียน 361 
   - งานรับฝากหลกัทรัพย์  234 
   - คา่ธรรมเนียมสมาชิก 31 
รวม 2,195 
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์  
   - คา่ธรรมเนียมการซื �อขายตราสารอนพุนัธ์ 355 
   - งานชําระราคา 152 
   - คา่ธรรมเนียมสมาชิก 70 
รวม 577 
ธุรกิจบริการเทคโนโลยี  
   - การบริการบริษัทหลกัทรัพย์ 416 
   - คา่บริการข้อมลู 216 
   - คา่สนบัสนนุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 69 
รวม 701 
ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน  
   - งานนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 770 
   - งานนายทะเบียนกองทนุ 66 
รวม 836 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 4,309 

รายได้จําแนกตามสว่นงาน  
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1.1.1 ธุรกิจตราสารทุน 
     

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
2556 

 
2555 

เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธุรกิจตราสารทุน  2,195 1,520 675 44.41 
   คา่ธรรมเนียมการซื �อขายหลกัทรัพย์ 1,233 792 441 55.68 
   รายได้จากงานชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ 336 194 142 73.20 
   คา่ธรรมเนียมหลกัทรัพย์จดทะเบียน  361 314 47 14.97 
   รายได้จากงานรับฝากหลกัทรัพย์ 234 189 45 23.81 
   รายได้คา่ธรรมเนียมสมาชิก 31 31 - - 
ดัชนีชี �วดัภาวะตลาดตราสารทุน         
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ (จดุ) 1,298.71 1,391.93 (93.22) (6.70) 
มลูคา่การซื �อขายเฉลี!ยตอ่วนั - ตราสารทนุ (ล้านบาท) 50,329 32,304 18,025 55.80 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี!ย (ล้านล้านบาท) 12.8 10.1 2.7 26.7 
จํานวนหลกัทรัพย์จดทะเบียน (หลกัทรัพย์)       1,268        1,048        220  20.99 

 
 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจตราสารทนุเพิ!มขึ �น จํานวน 675 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.41 เมื!อเทียบ

กบัปี 2555 ที!สําคญัจากค่าธรรมเนียมการซื �อขายหลกัทรัพย์และการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ เพิ!มขึ �น
ตามมูลค่าการซื �อขายหลกัทรัพย์เฉลี!ยต่อวนัที!เพิ!มขึ �น ค่าธรรมเนียมหลกัทรัพย์จดทะเบียนเพิ!มขึ �น โดยจํานวน
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants: DW) เข้าจดทะเบียนและซื �อขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพิ!มขึ �น และมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี!ยที!สงูขึ �น สง่ผล
ให้รายได้จากงานรับฝากหลกัทรัพย์เพิ!มสงูขึ �น  

  

1.1.2 ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ 
         

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
2556 

 
2555 

เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธุรกิจตราสารอนุพนัธ์  577 541 36 6.65 
   คา่ธรรมเนียมการซื �อขายตราสารอนพุนัธ์ 355 321 34 10.74 
   รายได้จากงานชําระราคา 152 138 14 10.74 
   รายได้คา่ธรรมเนียมสมาชิก 70 82 (12) (14.63) 
ดัชนีชี �วดัภาวะตลาดอนุพนัธ์         
ปริมาณการซื �อขายเฉลี!ยตอ่วนั - ตราสารอนพุนัธ์ (สญัญา) 68,017 43,823 24,194 55.21 

  
รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจตราสารอนพุนัธ์เพิ!มขึ �น จํานวน 36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.65 เมื!อ
เทียบกบัปี 2555 ที!สําคญัจากปริมาณการซื �อขายเฉลี!ยต่อวนัที!เพิ!มขึ �น ที!สําคญัจาก SET50 Index Futures ที!
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เพิ!มขึ �นจาก 16,467 สญัญาตอ่วนัในปี 2555 เป็น 23,218 สญัญาตอ่วนัในปี 2556 และ Single Stock Futures 
ที!เพิ!มขึ �นจาก 8,849 สญัญาต่อวนัในปี 2555 เป็น 34,351 สญัญาต่อวนัในปี 2556 ทั �งนี � แม้ว่าปริมาณการซื �อ
ขายตราสารอนพุนัธ์โดยรวมจะเพิ!มขึ �น แต่สินค้า Gold Futures มีปริมาณการซื �อขายที!ลดลง จากราคาทองคํา
ในปี 2556  มีการเคลื!อนไหวในกรอบแคบ ทําให้ความน่าสนใจในการลงทุนลดลง เมื!อเทียบกับปี 2555 
นอกจากนี � ในระหวา่งปี 2556 มีการปรับลดคา่ธรรมเนียมการซื �อขายร้อยละ 30 สําหรับ SET50 Index Futures 
และ Gold Futures 

 
 1.1.3 ธุรกิจบริการเทคโนโลย ี

        
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
2556 

 
2555 

เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธุรกิจบริการเทคโนโลย ี 701 605 96 15.87 
รายได้จากการบริการบริษัทหลกัทรัพย์ 416 372 44 11.83 
รายได้คา่บริการข้อมลู 216 184 32 17.39 
รายได้สนบัสนนุงานเทคโนโลย ี 69 49 20 40.82 

 
 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจบริการเทคโนโลยีเพิ!มขึ �น จํานวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.87      

เมื!อเทียบกบัปี 2555 ที!สําคญัจากรายได้จากการให้บริการซื �อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท 
เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากดั ที!เพิ!มขึ �นตามมลูค่าการซื �อขายตราสารทนุ และรายได้ค่าบริการข้อมลูเพิ!มขึ �นจาก
จํานวนผู้ใช้บริการที!เพิ!มขึ �น 

 
 1.1.4 ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน 
 

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
2556 

 
2555 

เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน 836 699 137 19.60 
รายได้จากงานนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 770 645 125 19.38 
รายได้จากงานนายทะเบียนกองทนุ 66 54 12 22.22 

 
 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจงานนายทะเบียนเพิ!มขึ �น จํานวน 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.60       

เมื!อเทียบกบัปี 2555 ที!สําคญัจากปริมาณงานปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นและปิดสมดุทะเบียนเพื!อจ่ายปันผลที!
เพิ!มขึ �น รวมทั �งการเพิ!มทนุของบริษัทจดทะเบียน  
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1.2  รายได้อื"น 
        

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
2556 

 
2555 

เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้อื"น  172 152 20 13.16 
รายได้จากการอบรมความรู้การลงทนุ 36 32 4 12.50 
รายได้จากการจดักิจกรรมทางการตลาด 34 26 8 30.77  
รายได้คา่ธรรมเนียมการบริหารกองทนุ 23 21 2 9.52  
รายได้คา่ปรับ 17 10 7 70.00 
รายได้อื!น 62 63 (1) (1.59) 

 
รายได้อื!นเพิ!มขึ �น จํานวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.16 เมื!อเทียบกับปี 2555 ที!สาํคัญจากรายได้
ค่าให้บริการพื �นที!จากการจัดกิจกรรมทางการตลาดที!เพิ!มขึ �น เช่น SET in the City รายได้จากการอบรม
ความรู้การลงทุน รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทรัพย์สินหลกัประกันฯ และกองทุนทดแทนความ
เสียหายของบริษัท สาํนักหักบัญชีฯ เพิ!มขึ �น    

 
1.3 รายได้จากเงนิลงทุน 

        
 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
2556 

 
2555 

เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากเงนิลงทุน  831 982 (151) (15.38) 
ดอกเบี �ยรับ 460 440 20  4.55  
เงินปันผลรับ 298 338 (40)  (11.83)  
กําไรจากการขายเงินลงทนุ 59 181 (122)  (67.40)  
อื!นๆ 14 23 (9) (39.13) 

 
รายได้จากเงินลงทนุลดลง จํานวน 151 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.38 เมื!อเทียบกบัปี 2555 ที!สําคญัจากกําไร
จากการขายเงินลงทนุลดลง โดยในปี 2556 ได้มีการปรับเพิ!มการลงทนุในตราสารทนุ ในช่วงครึ!งปีแรก   
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1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 
                

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
2556 

 
2555 

เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน  2,976 2,599 377 14.51 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 1,240 1,084 156 14.39 
เงินอดุหนนุให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 517 334 183 54.79 
คา่ใช้จา่ยงานบริการนายทะเบียน 238 185 53 28.65 
คา่เสื!อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 189 185 4 2.16 
คา่ใช้จา่ยด้านเทคโนโลย ี 157 149 8 5.37 
คา่ใช้จา่ยการตลาด 136 134 2 1.49 
คา่ธรรมเนียมและคา่ตอบแทน 60 76 (16) (21.05) 
คา่ใช้จา่ยอื!น 439 452 (13) (2.88) 

 

กลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานในปี 2556 จํานวน 2,976 ล้านบาท เพิ!มขึ �นจากปี 2555 
ร้อยละ 14.51 ที!สาํคญัจากเงินอดุหนนุให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. เพิ!มขึ �นตามมลูค่าการซื �อขายหลกัทรัพย์ตราสาร
ทนุที!เพิ!มขึ �น ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานเพิ!มขึ �น ค่าใช้จ่ายบริการงานนายทะเบียนเพิ!มขึ �นตาม
ปริมาณงานนายทะเบียนที!เพิ!มขึ �น ขณะที!ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนลดลง โดยในปี 2555 มีค่าที!ปรึกษาใน
การจดัทําแผนแมบ่ทงานด้านปฏิบตัิการ (Operation Master Plan) ซึ!งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
2.     การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

       

 
 

รายการเปลี!ยนแปลงที!สําคญัของสินทรัพย์ หนี �สิน และส่วนของเงินกองทนุของกลุ่มตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัที!   
31 ธนัวาคม 2556 เมื!อเทียบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัตอ่ไปนี � 

  

2.1  การวิเคราะห์สินทรัพย์ 
   

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 กลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีสนิทรัพย์รวมจํานวน 34,039 ล้านบาท เพิ!มขึ �นจํานวน  
4,102 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.70 เมื!อเทียบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด
สาํคญัดงันี � 

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
31 ธ.ค. 2556 

(ตามที"ปรับปรุงใหม่) 
31 ธ.ค. 2555 

เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

สนิทรัพย์รวม 34,039 29,937 4,102 13.70 
หนี �สนิรวม 13,386 10,451 2,935 28.08 
เงินกองทนุ 20,653 19,486 1,167 5.99 
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2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารสําหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน และเงินลงทุน 
จํานวน 17,629 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51.79 ของสินทรัพย์รวม เพิ!มขึ �นจํานวน 935 ล้านบาท หรือ      
ร้อยละ 5.60  แยกตามประเภทเป็นดงันี � 

 

หนว่ย: ล้านบาท) 
 

31 ธ.ค. 2556 
 

31 ธ.ค. 2555 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  1,795 1,046 749 71.61 
เงนิฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์       
   ทางการเงนิรอจ่ายคนื 75 58 17 29.31 
พอร์ตเงนิลงทุน  15,759 15,590 169 1.08 
หลกัทรัพย์เพื!อค้า 2,877 1,438 1,439 100.07  
หลกัทรัพย์เผื!อขาย 3,527 3,356 171 5.10 
ตราสารหนี �ที!ถือจนครบกําหนด 9,286 10,694 (1,408) (13.17) 
เงินลงทนุทั!วไป 69 102 (33) (32.35) 
รวม 17,629 16,694 935 5.60 

 
ทั �งนี � กลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีนโยบายการลงทนุในประเภทการลงทนุที!หลากหลาย ได้แก่ ตราสารหนี � (อาทิ     
เงินฝาก พนัธบตัรรัฐบาล และหุ้นกู้ เอกชน) และตราสารอื!นๆ ผา่นกองทนุรวม เป็นต้น โดยในปี 2556 มกีาร     
ปรับลดสดัสว่นของตราสารหนี �ที!ถือจนครบกําหนด และเพิ!มสดัสว่นหลกัทรัพย์เพื!อค้าจากการนําเงินลงทนุไปให้                   
กองทนุสว่นบคุคลบริหาร เพื!อเพิ!มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากแนวโน้มอตัราดอกเบี �ยที!ปรับตวัลดลงในปีที!
ผา่นมา  

 
2.1.2   ทรัพย์สนิหลกัประกนั และทรัพย์สนิเพื!อความมั!นคงและผลประโยชน์ จํานวน 10,905 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 32.04 ของสนิทรัพย์รวม เพิ!มขึ �นจํานวน 2,547 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.47 เป็นเงินหลกัประกนั
และผลประโยชน์ของบริษัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั ซึ!งเพิ!มขึ �นตามการเพิ!มขึ �นของธุรกรรมของ
สญัญาซื �อขายลว่งหน้าตราสารอนพุนัธ์ 

 
2.1.3 เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทนุคุ้มครองผู้ลงทนุในหลกัทรัพย์ (SIPF) และเงินกองทนุคุ้มครองผู้ลงทนุ

ในสญัญาซื �อขายล่วงหน้า (DIPF) จํานวน 724 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.13 ของสินทรัพย์รวม  
ประกอบด้วย SIPF จํานวน 665 ล้านบาท และ DIPF จํานวน   59 ล้านบาท ซึ!งเริ!มเรียกเก็บเงินสมทบในปี 2556 
โดยเป็นเงินสมทบจากบริษัท ตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จํานวน 50 ล้านบาท 
และเงินสมทบและผลประโยชน์จากสมาชิก จํานวน 9 ล้านบาท 

 
  2.1.4  ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จํานวน 3,109 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.13 ของ

สนิทรัพย์รวม เพิ!มขึ �นจํานวน 341 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.32 ที!สําคญัจากการก่อสร้างอาคารสํานกังาน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แหง่ใหม ่
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2.1.5  สินทรัพย์หมุนเวียนอื!น 585 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.72 ของสินทรัพย์รวม เพิ!มขึ �นจํานวน               
130 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.57 ที!สาํคญัจากลกูหนี �จากการขายหนว่ยลงทนุเพิ!มขึ �น จํานวน 127 ล้านบาท 

  
2.2 การวิเคราะห์หนี �สิน 
 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 กลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีหนี �สนิรวมจํานวน 13,386 ล้านบาท เพิ!มขึ �นจํานวน     
2,935 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.08 เมื!อเทียบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด
สาํคญัดงันี � 

 
2.2.1 เจ้าหนี �หลกัประกนั และเจ้าหนี �ทรัพย์สนิเพื!อความมั!นคงและผลประโยชน์  จํานวน 10,774 ล้านบาท คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 80.49 ของหนี �สนิรวม เพิ!มขึ �นจํานวน 2,543 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.90 ซึ!งเพิ!มขึ �นตาม  
การเพิ!มขึ �นของธุรกรรมของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตราสารอนพุนัธ์  
 

2.2.2 เจ้าหนี �และคา่ใช้จ่ายค้างจา่ย จํานวน 1,151 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.60 ของหนี �สนิรวม เพิ!มขึ �น
จํานวน 275 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 31.40 ที!สาํคญัจากการซื �อสนิทรัพย์เพิ!มขึ �น จํานวน 167 ล้านบาท และ
เงินบริจาคให้มลูนิธิตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2556 เพิ!มขึ �นจากปี 2555 จํานวน 108 ล้านบาท  

 

2.2.3 หนี �สนิหมนุเวียนอื!น จํานวน 756 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.65 ของหนี �สินรวม เพิ!มขึ �นจํานวน 86 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.84 ที!สําคัญจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที!จ่ายเพิ!มขึ �น จํานวน 48 ล้านบาท และ
ผลประโยชน์ทางการเงินค้างจ่ายเพิ!มขึ �น จํานวน 17 ล้านบาท  

 

2.3    การวิเคราะห์เงนิกองทุน 
 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีเงินกองทนุรวมจํานวน 20,653 ล้านบาท เพิ!มขึ �นจํานวน 
1,167 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.99 เมื!อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2555 เนื!องจากกลุม่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ มีรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ สําหรับปี 2556 จํานวน 1,661 ล้านบาท ขณะที!มีการปรับตวัลดลง
ของราคาตลาดของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื!อขาย อาทิ กองทนุรวมตราสารทนุ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์       
  

3.    การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
 

กระแสเงินสดของกลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงันี � 
             

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
2556 

 
2555 

เพิ"มขึ �น/(ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,096 621 475 76.49 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (329)  118  (447) (378.81) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 1,870                     1,104                     766 69.38 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 1,870 ล้านบาท เพิ!มขึ �นจากปี 2555 
จํานวน 766 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.38 ซึ!งมีรายละเอียดของแหลง่ที!มาและที!ใช้ไปของเงินดงัตอ่ไปนี � 

• เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,096 ล้านบาท มาจากเงินสดที!ได้จากการดําเนินงาน จํานวน 
1,171 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปสาํหรับเงินทนุหมนุเวียน จํานวน 75 ล้านบาท 

•    เงินสดสทุธิที!ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 329 ล้านบาท  ที!สาํคญัจากการก่อสร้างอาคารสํานกังานตลาด
หลกัทรัพย์ฯ จํานวน 269 ล้านบาท การพฒันาระบบงานใหม่ จํานวน 113 ล้านบาท ซื �อเงินลงทนุ จํานวน 
663 ล้านบาท ขณะที!มีรายได้จากดอกเบี �ยรับและการขายหนว่ยลงทนุ จํานวน 424 ล้านบาท และได้รับเงิน
ปันผล จํานวน 302 ล้านบาท  


