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คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวม 
 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2559 มดีงันี� 
                 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 

2559 2558 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน  5,099 4,518 581 12.86 
รายไดอ้ื น 181 205 (24) (11.71) 
รายไดจ้ากเงนิลงทุน 767 492 275 55.89 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงาน (3,694) (3,335) 359 10.76 
เงนิบรจิาคแก่มลูนิธติลาดหลกัทรพัยฯ์ (401) (401) - - 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (328) (140) 188 134.29 
รายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่าย 1,662 1,382 280 20.26 
 

 

รายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่ายสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงนิ 1,662 ลา้นบาท เพิ มขึ�น 280 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.26 เมื อเทยีบกบัปี 2558 โดยรายไดจ้ากการดําเนินงานเพิ มขึ�น จํานวน 581 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 12.86 จากการเพิ มขึ�นของปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนัของทั �งตราสารทุนและตราสารอนุพนัธ ์จํานวน
หลกัทรพัยใ์หม่ที รบัเป็นนายทะเบยีน และจํานวนผูใ้ชบ้รกิารในธุรกจิบรกิารเทคโนโลย ี สาํหรบัรายไดจ้ากเงนิลงทุน
เพิ มขึ�น จาํนวน 275 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55.89 สว่นใหญ่มาจากเงนิปนัผลรบัจากกองทุนรวมและกําไรที รบัรู้
จากการปรบัแนวทางการบรหิารเงนิลงทุนของตราสารหนี� ที สาํรองไวเ้พื อความมั  นคงของสาํนักหกับญัช ีใหเ้ป็นไปใน
แนวทางที  European Market Infrastructure Regulation (EMIR) กําหนด ส่วนค่าใชจ้่ายจากการดําเนินงานเพิ มขึ�น 
จาํนวน 359 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.76 ที สาํคญัจากค่าใชจ้่ายอาคารสาํนักงานและค่าเสื อมราคาเพิ มขึ�นจาก
ระบบงานใหม่และอาคารสํานักงานแห่งใหม่ โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ยา้ยที ทําการมายงัอาคารสาํนักงานแห่งใหม่ 
ตั �งแต่ 4 มกราคม 2559 และจากภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลที เพิ มขึ�น เนื องจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ มหีน้าที เสยีภาษีเงนิได้
นิตบิุคคล เริ มตั �งแต่ 9 สงิหาคม 2559 (ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที   271 ที กาํหนดใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เป็นนิตบิุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฏากร)    

 

1.     การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน  
 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามสว่นงาน 
 
รายไดจ้ากการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานธุรกจิที สําคญั ประกอบด้วย ธุรกจิตราสารทุน ธุรกจิตราสาร
อนุพนัธ ์ธุรกจิบรกิารเทคโนโลย ีและธุรกจิบรกิารงานนายทะเบยีน 
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สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2559                               (หน่วย: ลา้นบาท) 
ธรุกิจตราสารทุน  
   - ค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 1,282 
   - ค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 539 
   - งานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 339 
   - งานรบัฝากหลกัทรพัย ์  290 
   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 76 
รวม 2,526 
ธรุกิจตราสารอนุพนัธ์  
   - ค่าธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ ์ 368 
   - งานชาํระราคา 159 
   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 57 
รวม 584 
ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  
   - การบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 509 
   - ค่าบรกิารขอ้มลู 340 
   - ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 122 
รวม 971 
ธรุกิจบริการงานนายทะเบียน  
   - งานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,018 
รวม 1,018 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 5,099 

รายไดจ้าํแนกตามส่วนงาน  
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1.1.1 ธรุกิจตราสารทุน 
     

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2559 

 
2558 

เพิ"ม/(ลด) 
จาํนวน รอ้ยละ 

รายได้ - ธรุกิจตราสารทุน  2,526 2,184 342 15.66 
   ค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 1,282 1,077 205 19.03 
   ค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  539 494 45 9.11 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 339 293 46 15.70 
   รายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัย ์ 290 283 7 2.47 
   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชกิ 76 37 39 105.41 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดตราสารทุน         
ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ สิ�นปี (จุด) 1,543 1,288 255 19.80 
มลูค่าการซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารทุน (ลา้นบาท) 52,526 44,302 8,224 18.56 
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลี ยทั �งปี (ลา้นลา้นบาท) 14.33 14.04 0.29 2.07 
จาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ณ สิ�นปี (หลกัทรพัย)์     2,016     1,812    204 11.26 

 
 รายไดจ้ากการดําเนินงานของธุรกจิตราสารทุนเพิ มขึ�น จํานวน 342 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.66 เมื อ

เทยีบกบัปี 2558 ที สําคญัจากค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย์และการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์
เพิ มขึ�นตามมูลค่าการซื�อขายหลกัทรพัยเ์ฉลี ยต่อวนัที เพิ มขึ�น และค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเพิ มขึ�น
ตามจาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

  

1.1.2 ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์
         

(หน่วย: ลา้นบาท) 2559 2558 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
รายได้ - ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์ 584 472 112 23.73 
   ค่าธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ ์ 368 295 73 24.75 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคา 159 127 32 25.20 
   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชกิ 57 50 7 14.00 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดอนุพนัธ ์         
ปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารอนุพนัธ ์(สญัญา) 285,189 199,749 85,440 42.77 

 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิตราสารอนุพนัธเ์พิ มขึ�น จาํนวน 112 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.73  
เมื อเทยีบกบัปี 2558 ที สาํคญัจากปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนัที เพิ มขึ�น โดยเฉพาะ Single Stock Futures 
SET50 Index Futures และ Gold Futures  
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 1.1.3 ธรุกิจบริการเทคโนโลยี 
        

(หน่วย: ลา้นบาท) 2559 2558 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
รายได้ - ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  971 879 92 10.47 
รายไดจ้ากการบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 509 466 43 9.23 
รายไดค่้าบรกิารขอ้มลู 340 307 33 10.75 
รายไดส้นบัสนุนงานเทคโนโลย ี 122 106 16 15.09 

 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิบรกิารเทคโนโลยเีพิ มขึ�น จาํนวน 92 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.47 
เมื อเทยีบกบัปี 2558 ที สาํคญัจากจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารขอ้มลู และ ค่าบรกิารเชื อมต่อระบบที เพิ มขึ�น 

 

 1.1.4 ธรุกิจบริการงานนายทะเบียน 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2559 2558 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
รายได้ - ธรุกิจบริการงานนายทะเบียน 1,018 983 35 3.56 
รายไดจ้ากงานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,018 982 36 3.67 
รายไดจ้ากงานนายทะเบยีนกองทุน - 1 (1) (100.00) 

 

 รายไดจ้ากการดําเนินงานของธุรกจิงานนายทะเบยีนเพิ มขึ�น จํานวน 35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.56       
เมื อเทยีบกบัปี 2558 ที สาํคญัจากการรบัเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยใ์หม่เพิ มขึ�น อนึ ง ในระหว่างปี 2558 มี
การยกเลกิการใหบ้รกิารงานนายทะเบยีนกองทุน 

 

1.2  รายได้อื"น 
        

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2559 

 
2558 

เพิ"ม/(ลด) 
จาํนวน รอ้ยละ 

รายได้อื"น  181 205 (24) (11.71) 
รายไดจ้ากการอบรมความรูก้ารลงทุน 73 54 19 35.19 
รายไดค่้าธรรมเนียมการบรหิารกองทุน 25 22 3 13.64 
รายไดค่้าปรบั 21 11 10 90.91 
รายไดค่้าเช่าและสาธารณูปโภค 12 11 1 9.09 
รายไดจ้ากการจดักจิกรรมทางการตลาด 3 34 (31) (91.18) 
รายไดค่้าธรรมเนียมโอนสทิธกิารเป็นสมาชกิ 1 19 (18) (94.74) 
รายไดอ้ื นๆ 46 54 (8) (14.81) 

 

รายได้อื นลดลง จํานวน 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.71 เมื อเทียบกบัปี 2558 ที สาํคญัจากการ
เลื อนการจดักิจกรรมทางการตลาดที เดิมกาํหนดจดัในช่วงปลายปี 2559 เช่น กิจกรรม SET in the City 
และ SET Award โดยได้เลื อนไปจดัในไตรมาส 1 ปี 2560 รวมทั �งในปี 2558 บริษัทหลกัทรพัย์มกีารโอน
สทิธกิารเป็นสมาชกิตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ งเป็นรายการที เกิดขึ�นเฉพาะปี  
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1.3 รายได้จากเงินลงทุน 
        

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2559 

 
2558 

เพิ"ม/(ลด) 
จาํนวน รอ้ยละ 

รายได้จากเงินลงทุน  767 492 275 55.89 
ดอกเบี�ยรบั 208 300 (92) (30.67) 
เงนิปนัผลรบั 405 114 291 255.26 
กาํไรจากการขายเงนิลงทุน 192 67 125 186.57 
กาํไร(ขาดทุน)ที ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิจากเงนิลงทุน (38) 11 (49) (445.45) 

 
รายไดจ้ากเงนิลงทุนเพิ มขึ�น จํานวน 275 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 55.89 เมื อเทยีบกบัปี 2558 ที สําคญั
จากเงนิปนัผลรบัจากกองทุนรวมและกําไรที รบัรูจ้ากการปรบัแนวทางการบรหิารเงนิลงทุนของตราสารหนี� ที 
สาํรองไวเ้พื อความมั  นคงของสาํนักหกับญัช ีใหเ้ป็นไปในแนวทางที  EMIR กําหนด โดยในระหว่างปี 2559 มี
การปรบัแนวทางการบรหิารเงนิลงทุนจากการลงทุนในตราสารหนี�ที ถือจนครบกําหนด และบนัทกึเงนิลงทุน
ดว้ยราคาทุน เปลี ยนเป็นการลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลที บรหิารโดยกองทุนส่วนบุคคล ซึ งถอืเป็นการลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พื อคา้ ที จะบนัทกึเงนิลงทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
 

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 
                

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2559 

 
2558 

เพิ"ม/(ลด) 
จาํนวน รอ้ยละ 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 3,694 3,335 359 10.76 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 1,466 1,372 94 6.85 
เงนิอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 536 456 80 17.54 
ค่าเสื อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 467 295 172 58.31 
ค่าใชจ้่ายงานบรกิารนายทะเบยีน 286 281 5 1.78 
ค่าใชจ้่ายอาคารอาคารและสาํนกังาน 232 189 43 22.75 
ค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลย ี
ค่าใชจ้่ายในการเผยแพร่ความรู ้

191 
179 

184 
196 

7 
(17) 

3.80 
(8.67) 

ค่าใชจ้่ายการตลาด 159 195 (36) (18.46) 
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 76 59 17 28.81 
ค่าใชจ้่ายอื น 102 108 (6) (5.56) 

 

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานในปี 2559 มจีํานวน 3,694 ล้านบาท เพิ มขึ�นจากปี 2558 ร้อยละ 10.76 ที 
เพิ มขึ�นอย่างมีนัยสําคญัจากค่าใช้จ่ายอาคารและสํานักงาน ค่าเสื อมราคาของระบบงานใหม่และอาคาร
สาํนกังานตลาดหลกัทรพัยฯ์ แห่งใหม่ (ยา้ยที ทําการมายงัอาคารสาํนักงานแห่งใหม่ ตั �งแต่ 4 มกราคม 2559)
และเงนิอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมลูค่าการซื�อขายตราสารทุนที เพิ มขึ�น  
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2.     การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 
       

 
รายการเปลี ยนแปลงที สาํคญัของสนิทรพัย ์หนี�สนิ และสว่นของเงนิกองทุนของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที  
31 ธนัวาคม 2559 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 มดีงัต่อไปนี� 
  

2.1  การวิเคราะหสิ์นทรพัย ์
   

 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 39,539 ลา้นบาท เพิ มขึ�นเป็น
จาํนวน 3,403 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.42 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 โดยมี
รายละเอยีดสาํคญัดงันี� 
 

2.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์ทางการเงนิรอจ่ายคนื และเงนิลงทุน 
จาํนวน 19,272 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 48.74 ของสนิทรพัยร์วม เพิ มขึ�นจํานวน 2,199 ลา้นบาท หรอื      
รอ้ยละ 12.88 แยกตามประเภทเป็นดงันี� 

 

หน่วย: ลา้นบาท) 
 

31 ธ.ค. 2559 
 

31 ธ.ค. 2558 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  717 1,661 (944) (56.83) 
เงินฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์       
   ทางการเงินรอจ่ายคืน 

 
66 

 
62 

 
4 

 
6.45 

เงินลงทุน  18,489 15,349 3,140 20.46 
หลกัทรพัยเ์พื อคา้ 7,828 2,798 5,030 179.77 
หลกัทรพัยเ์ผื อขาย 8,521 7,903 618 7.82 
ตราสารหนี�ที ถอืจนครบกาํหนด 2,103 4,611 (2,508) (54.39) 
เงนิลงทุนทั  วไป 37 37 - - 
รวม 19,272 17,073 2,199 12.88 

 
ทั �งนี� กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายการลงทุนในประเภทการลงทุนที หลากหลาย ไดแ้ก่ กองทุนรวมตรา
สารทุน กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ ตราสารหนี� (อาท ิเงนิฝาก พนัธบตัรรฐับาล และหุน้กูเ้อกชน) เป็น
ต้น ทั �งนี�ในปี 2559 มกีารปรบัแนวทางการบรหิารเงนิลงทุนของตราสารหนี� ในส่วนสํารองเพื อความมั  นคง
ของสาํนกัหกับญัช ีเพื อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารลงทุนของ EMIR โดยเปลี ยนจากการลงทุนในตราสารหนี�
ที ถอืจนครบกาํหนด เป็นการลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลที บรหิารโดยกองทุนส่วนบุคคล ซึ งถอืเป็นหลกัทรพัย์
เพื อคา้  
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
สนิทรพัยร์วม 39,539 36,136 3,403 9.42 
หนี�สนิรวม 14,141 12,747 1,394 10.94 
เงนิกองทุน 25,398 23,389 2,009 8.59 
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2.1.2   ทรพัยส์นิหลกัประกนั และทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์ จาํนวน 11,881 ลา้นบาท คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 30.05 ของสนิทรพัยร์วม เพิ มขึ�นจาํนวน 1,452 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.92 โดยเงนิ
หลกัประกนัและผลประโยชน์ของบรษิทั สาํนกัหกับญัช ี (ประเทศไทย) จาํกดั เพิ มขึ�นตามปรมิาณการซื�อขาย
ตราสารอนุพนัธท์ี เพิ มขึ�น 

 
2.2 การวิเคราะหห์นี�สิน 
 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มหีนี�สนิรวมจาํนวน 14,141 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจาํนวน 
1,394 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.94 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 โดยมรีายละเอยีด
สาํคญัดงันี� 

 
2.2.1 เจา้หนี�หลกัประกนั และเจา้หนี�ทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์  จาํนวน 11,741 ลา้นบาท คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 83.03 ของหนี�สนิรวม เพิ มขึ�นจาํนวน 1,450 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.09 ซึ งเพิ มขึ�น
จากหลกัประกนัที สมาชกิฝากไวก้บับรษิทั สาํนกัหกับญัช ี (ประเทศไทย) จาํกดั ตามปรมิาณการซื�อขายตรา
สารอนุพนัธท์ี เพิ มขึ�น 

 
2.2.2 เจา้หนี�และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย จาํนวน 1,032 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 194 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.82 

จากการชาํระค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังานตลาดหลกัทรพัยฯ์ แห่งใหม่   
 

2.3    การวิเคราะหเ์งินกองทุน 
 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มเีงนิกองทุนรวมจาํนวน 25,398 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจาํนวน 
2,009 ล้านบาท หรอืร้อยละ 8.59 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 โดยกลุ่มตลาด
หลกัทรพัยฯ์ มรีายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่ายสุทธ ิสาํหรบัปี 2559 จํานวน 1,662 ลา้นบาท และการปรบัตวัเพิ มขึ�น
ของราคาตลาดของเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน จาํนวน 347 ลา้นบาท  

  
3.    การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี� 
             

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2559 

 
2558 

เพิ"มขึ�น/(ลดลง) 
จาํนวน รอ้ยละ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,217 636 581 91.35 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (2,157)  (332)  1,825 549.70 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 783                     1,723                     (940) (54.56) 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2559 มจีํานวน 783 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 
จํานวน 940 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.56 ซึ งมีรายละเอียดของแหล่งที มาและที ใช้ไปของเงิน
ดงัต่อไปนี� 
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• เงนิสดสทุธทิี ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 1,217 ลา้นบาท  
•    เงนิสดสทุธทิี ใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจาํนวน 2,157 ลา้นบาท ที สาํคญัจากการลงทุนในตราสารทางการเงนิ 

จํานวน 2,798 ล้านบาท  การชําระค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และการพัฒนา
ระบบงานใหม่ จาํนวน 275 ลา้นบาท ขณะที มรีายไดจ้ากเงนิลงทุน จาํนวน 863 ลา้นบาท  


