
  

 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวม 

 

ผลการดาํเนินงานของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 มดีงันี 

                 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2560   2559 * 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน  5,007 5,099 (92) (1.80) 

รายไดอ้นื 280 181 99 54.70 

รายไดจ้ากเงนิลงทุน 1,045 767 278 36.25 

คา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงาน (3,818) (3,694) 124 3.36 

เงนิบรจิาคแกม่ลูนิธติลาดหลกัทรพัยฯ์ (221) (401) (180) (44.89) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (504) (231) 273 118.18 

รายไดส้งูกว่าค่าใชจ่้าย 1,833 1,759 74 4.21 
 

* การจดัประเภทรายการใหม่สําหรบัรายการภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีสาํหรบัการเปลยีนแปลงในมูลคา่ของหลกัทรพัยเ์ผอืขาย 

 

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 รายไดส้งูกว่าค่าใชจ่้ายจํานวน 1,833 ล้านบาท เพมิขนึ 74 ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัปี 

2559 โดยรายไดจ้ากเงนิลงทุนเพมิขนึจํานวน 278 ล้านบาท ทสีําคญัคอืกําไรจากการลงทุนซงึส่วนใหญ่มาจากกองทุนตรา

สารทุนในประเทศและกองทุนต่างประเทศ และรายไดอ้นืเพมิขนึจากการจดักจิกรรมทางตลาดจํานวน 50 ลา้นบาท และการ

โอนสทิธกิารใชอ้าคารจํานวน 36 ลา้นบาท ขณะทรีายไดจ้ากการดาํเนินงานลดลงจํานวน 92 ล้านบาท จากปรมิาณการซอื

ขายเฉลยีต่อวนัทลีดลงของทงัตราสารทุนและตราสารอนุพนัธ์ประเภท SET50 Index Futures ส่วนค่าใช้จ่ายจากการ

ดาํเนินงานเพมิขนึจํานวน 124 ลา้นบาท ทสีาํคญัจากการเพมิค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใชจ้่ายการตลาด และค่าใชจ่้ายดา้น

เทคโนโลย ีในขณะทเีงนิบรจิาคแกม่ลูนิธติลาดหลกัทรพัยฯ์ ลดลงจากการปรบัลดอตัราเงนิบรจิาคจากรอ้ยละ 33 เป็นรอ้ยละ 

13 ของรายได้ทีสูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเง ินได้ตังแต่วนัที 9 สิงหาคม 2559 สําหรบัภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิมขึน 

เนืองจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าทีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เร ิมตังแต่ 9 สิงหาคม 2559 ตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร ฉบบัท ี 271 วนัท ี13 กรกฏาคม 2559 ทกีําหนดใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นนิตบิุคคลตามมาตรา 39 แห่ง

ประมวลรษัฏากร   
 

1.     การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน  

 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามสว่นงาน 
 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกจิทสีาํคญั ประกอบดว้ย ธุรกจิตราสารทุน ธุรกจิตราสารอนุพนัธ์ 

ธุรกจิบรกิารเทคโนโลย ีและธุรกจิบรกิารงานนายทะเบยีนและงานบรกิาร 

 

 

 



  

 

   รายไดจ้าํแนกตามส่วนงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2560                               (หน่วย: ลา้นบาท) 

ธรุกิจตราสารทนุ  

   - ค่าธรรมเนียมการซอืขายหลกัทรพัย ์ 1,223 

   - ค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 576 

   - งานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 337 

   - งานรบัฝากหลกัทรพัย ์  322 

   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 44 

รวม 2,502 

ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์  

   - ค่าธรรมเนียมการซอืขายตราสารอนุพนัธ์ 332 

   - งานชาํระราคา 144 

   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 43 

รวม 519 

ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  

   - การบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 426 

   - ค่าบรกิารขอ้มลู 343 

   - ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 150 

รวม 919 

ธรุกิจบริการงานนายทะเบยีนและงานบริการ  

   - งานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,065 

   - งานบรกิารกองทุน 2 

รวม 1,067 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 5,007 



  

 

1.1.1 ธรุกิจตราสารทนุ 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 2560 2559 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธรุกิจตราสารทุน  2,502 2,526 (24) (0.95) 

   คา่ธรรมเนียมการซอืขายหลกัทรพัย ์ 1,223 1,282 (59) (4.60) 

   คา่ธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  576 539 37 6.86 

   รายไดจ้ากงานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 337 339 (2) (0.59) 

   รายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัย ์ 322 290 32 11.03 

   รายไดค้า่ธรรมเนยีมสมาชกิ 44 76 (32) (42.11) 

ดชันีชีวดัภาวะตลาดตราสารทนุ       

ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัสนิปี (จุด) 1,754 1,543 211 13.67 

มลูคา่การซอืขายเฉลยีต่อวนั - ตราสารทุน (ลา้นบาท) 50,114 52,526 (2,412) (4.59) 

มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลยี (ลา้นลา้นบาท) 16.36 14.33 2.03 14.17 

จาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ณ วนัสนิปี (หลกัทรพัย)์   2,286     2,016 270 13.39 

  

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธรุกจิตราสารทุนลดลง จาํนวน 24 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.95 เมอืเทยีบกบัปี 

2559 ทสีาํคญัจากค่าธรรมเนียมการซอืขายหลกัทรพัยล์ดลงตามมูลค่าการซอืขายหลกัทรพัย์เฉลยีต่อวนัทลีดลง 

และค่าธรรมเนียมสมาชกิแรกเข้าลดลงเนืองจากไม่มีสมาชกิใหม่เพมิขนึในระหว่างปี ในขณะทคี่าธรรมเนียม

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและรายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัยเ์พมิขนึ จํานวน 37 ลา้นบาท และจาํนวน 32 ลา้นบาท 

ตามจาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลยีทเีพมิขนึ ตามลาํดบั  
  

1.1.2 ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์
         

(หน่วย: ลา้นบาท) 2560 2559 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธรุกิจตราสารอนุพนัธ  ์ 519 584 (65) (11.13) 

   คา่ธรรมเนียมการซอืขายตราสารอนุพนัธ์ 332 368 (36) (9.78) 

   รายไดจ้ากงานชาํระราคา 144 159 (15) (9.43) 

   รายไดค้า่ธรรมเนยีมสมาชกิ 43 57 (14) (24.56) 

ดชันีชีวดัภาวะตลาดอนุพนัธ  ์       

ปรมิาณการซอืขายเฉลยีต่อวนั - ตราสารอนุพนัธ์ (สญัญา) 324,216 285,189 39,027 13.68 
 

รายไดจ้ากการดําเนินงานของธุรกจิตราสารอนุพนัธ์ลดลง จํานวน 65 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.13  เมอื

เทยีบกบัปี 2559 ทีสาํคญัจากปรมิาณการซอืขายเฉลยีต่อวนัทลีดลงของตราสารอนุพนัธ์หลกั (SET50 Index 

Futures) ในขณะทปีรมิาณการซอืขายส่วนใหญ่มาจากตราสารอนุพนัธ์ประเภทอนื (Single Stock Futures) ทมีี

อตัราค่าธรรมเนียมน้อยกวา่ตราสารอนุพนัธ์หลกั      

  

 

 

 

 



  

 

 1.1.3 ธรุกิจบริการเทคโนโลยี 

        

(หน่วย: ลา้นบาท) 2560 2559 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  919 971 (52) (5.36) 

รายไดจ้ากการบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 426 509 (83) (16.31) 

รายไดค้่าบรกิารขอ้มลู 343 340 3 0.88 

รายไดส้นบัสนุนงานเทคโนโลย ี 150 122 28 22.95 

 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิบรกิารเทคโนโลยลีดลง จาํนวน 52 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.36 เมอืเทยีบ

กบัปี 2559 ทสีาํคญัจากปรมิาณการซอืขายเฉลยีต่อวนัทลีดลงของทงัตราสารทุนและตราสารอนุพนัธ์หลกั ประเภท 

SET50 Index Futures   

 

1.1.4 ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2560 2559 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงาน

บริการ 1,067 1,018 49 4.81 

รายไดจ้ากงานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,065 1,018 47 4.62 

รายไดจ้ากงานบรกิารกองทุน 2 - 2 100.00 

 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิงานนายทะเบยีนและงานบรกิารเพมิขนึ จาํนวน 49 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.81 

เมอืเทยีบกบัปี 2559 ทสีําคญัจากการรบัเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ใหม่เพมิขนึ อนึง ในระหว่างปี 2560 มกีารขยาย

งานบรกิารกองทุนรวม (Fund Connext)  

 

1.2  รายได้อ ืน 

        

(หน่วย: ลา้นบาท) 2560 2559 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้อ ืน  280 181 99 54.70 

รายไดจ้ากการอบรมความรูก้ารลงทุน 75 73 2 2.74 

รายไดจ้ากการจดักจิกรรมทางการตลาด 53 3 50 1,666.67 

รายไดค้่าธรรมเนยีมการบรหิารและจดัการกองทุน 28 25 3 12.00 

รายไดค้่าเช่าและสาธารณูปโภค 17 12 5 41.67 

รายไดค้่าปรบั 14 21 (7) (33.33) 

รายไดค้่าธรรมเนยีมโอนสทิธกิารเป็นสมาชกิ 10 1 9 900.00 

รายไดอ้นืๆ 83 46 37 80.43 
 

 



  

 

รายไดอ้นืเพมิขนึ จํานวน 99 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 54.70 เมอืเทยีบกบัปี 2559 ทสีาํคญัจากการเลอืนการ

จดักจิกรรมทางการตลาด เช่น กจิกรรม SET in the City และ SET Award เดมิกําหนดจดัในช่วงปลายปี 2559 

เลอืนมาเป็นไตรมาส 1 ปี 2560 รวมทงัในปี 2560 มรีายไดจ้ากการโอนสทิธกิารใชอ้าคารจํานวน 36 ลา้นบาท ซึง

เป็นรายการรายได้อนืๆ ทีเกิดขนึเฉพาะปี                                                                                                                             

 

1.3 รายได้จากเงินลงทนุ 

        

(หน่วย: ลา้นบาท) 2560 2559 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากเงินลงทนุ  1,045 767 278 36.25 

ดอกเบยีรบั 200 208 (8) (3.85) 

เงนิปันผลรบั 216 405 (189) (46.67) 

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุ 596 192 404 210.42 

กาํไร(ขาดทุน)ทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิจากเงนิลงทนุ 13 (38) 51 134.21 

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนและอนืๆ 20 - 20 100 

 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนเพมิขนึ จาํนวน 278 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.25 เมอืเทยีบกบัปี 2559 ทสีาํคญัจากกําไร

จากการขายเงนิลงทุน โดยสว่นใหญ่มาจากกองทุนตราสารทุนในประเทศและกองทุนต่างประเทศ 

 

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 

                

(หน่วย: ลา้นบาท) 2560 2559 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 3,818 3,694 124 3.36 

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 1,569 1,466 103 7.03 

เงนิอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 491 536 (45) (8.40) 

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 463 467 (4) (0.86) 

คา่ใชจ้่ายงานบรกิารนายทะเบยีน 292 286 6 2.10 

คา่ใชจ้่ายการตลาด 222 159 63 39.62 

คา่ใชจ้่ายดา้นเทคโนโลย ี 213 191 22 11.52 

คา่ใชจ้่ายอาคารอาคารและสาํนกังาน 200 232 (32) (13.79) 

คา่ใชจ้่ายในการเผยแพรค่วามรู ้ 162 179 (17) (9.50) 

คา่ธรรมเนียมและคา่ตอบแทน 87 76 11 14.47 

คา่ใชจ้่ายอนื 119 102 17 16.67 

 

คา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงานในปี 2560 มจีาํนวน 3,818 ลา้นบาท เพมิขนึจากปี 2559 รอ้ยละ 3.36 ทสีาํคญัจากคา่ใชจ้่าย

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเพมิขนึ และคา่ใชจ้า่ยการตลาดจากการเลอืนการจดักจิกรรมทางการตลาดจากเดมิกําหนด

จดัในช่วงปลายปี 2559 เลอืนมาจดัในปี 2560 และคา่ใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยจีากการพฒันาระบบงานใหม่เพมิขนึ  

 

 



  

 

.     การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

       

 

รายการเปลยีนแปลงทสีาํคญัของสนิทรพัย ์ หนีสนิ และสว่นของเงนิกองทุนของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัท ี 31 

ธนัวาคม 2560 เมอืเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 มดีงัต่อไปนี 
  

2.1  การวิเคราะหส์ินทรพัย ์
   

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 45,196 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 5,657 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14.31 เมอืเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงัน ี
 

2.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์ทางการเงนิรอจ่ายคนื และเงนิลงทุน รวม

จาํนวน 16,457 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.41 ของสนิทรพัยร์วม ลดลงจํานวน 2,815 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

14.61 แยกตามประเภทเป็นดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,261 717 544 75.87 

เงินฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์       

   ทางการเงินรอจ่ายคืน 

 

68 

 

66 2 3.03 

พอรต์เงินลงทนุ  15,128 18,489 (3,361) (18.18) 

หลกัทรพัยเ์พอืคา้ 3,351 7,828 (4,477) (57.19) 

หลกัทรพัยเ์ผอืขาย 9,965 8,521 1,444 16.95 

ตราสารหนีทถีอืจนครบกําหนด 1,792 2,103 (311) (14.79) 

เงนิลงทุนทวัไป 20 37 (17) (45.95) 

รวม 16,457 19,272 (2,815) (14.61) 
 

มูลค่าหลกัทรพัยเ์พอืคา้ในปี 2560 ลดลงเมอืเทยีบกบัปี 2559 จํานวน 4,477 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการโอน 

SET Reserve Fund ทงัหมดจํานวน 5,047 ลา้นบาท ไปเป็น “เงนิสํารองเพอืความมนัคงของสํานักหกับญัช”ี 

ภายใตบ้รษิทั สาํนักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จํากดั เพอืเสรมิสรา้งความมนัคงใหก้บัระบบชําระราคาและส่งมอบ

หลกัทรัพย์และระบบชําระหนีสัญญาซอืขายล่วงหน้า เพอืให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทัวไป ตามมติของ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์   
 

2.1.2   ทรพัยส์นิหลกัประกนั และทรพัยส์นิเพอืความมนัคงและผลประโยชน์ จํานวน 15,300 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

33.85 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึนจํานวน 3,419 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.78 โดยเง ินหลักประกันและ

ผลประโยชน์ของบรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จํากดั เพมิขนึตามปรมิาณการซอืขายตราสารอนุพนัธ์ทเีพมิขนึ 

โดยสมาชิกของสํานักหกับญัชีมีหน้าทีต้องนําทรพัย์สินมาวางเป็นหลกัประกนัในการซือขายล่วงหน้าตามอตัราที

กาํหนด และเพอืเป็นหลกัประกนัความเสยีหายทอีาจเกดิจากการผดินัดชําระราคาหรอืความเสยีหายอนืทอีาจเกดิจาก

การกระทําของสมาชกิในการดําเนินการทีเกยีวกบัการชาํระราคาของบรษิทั สาํนักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

สนิทรพัยร์วม 45,196 39,539 5,657 14.31 

หนีสนิรวม 17,821 14,141 3,680 26.02 

เงนิกองทุน 27,375 25,398 1,977 7.78 



  

 

2.1.3   เงนิสาํรองเพอืความมนัคงของสํานักหกับญัช ีจํานวน 5,124 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.34 ของสนิทรพัย์

รวม โดยเงนิสาํรองเพอืความมนัคงของสาํนกัหกับญัชใีนสว่นของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตงัขนึในปี 2560 เพอืเป็น

แหล่งเงนิทุนใหแ้ก่สํานักหกับญัชี ทงันีเงนิสํารองดงักล่าวเป็นเงนิทไีด้รบัโอนมาจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามข้อ 

2.1.1 

 

2.2 การวิเคราะหห์นีสิน 

 

ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มหีนีสนิรวมจํานวน 17,821 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 3,680 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 26.02 เมอืเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงัน ี

 

2.2.1 เจา้หนหีลกัประกนั และเจา้หนีทรพัยส์นิเพอืความมนัคงและผลประโยชน์ จาํนวน 15,158 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 85.06 ของหนีสนิรวม เพมิขนึจาํนวน 3,417 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.10 ซงึเพมิขนึจากหลกัประกนั

ทสีมาชกิฝากไวก้บับรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามปรมิาณการซอืขายตราสารอนุพนัธ์ทเีพมิขนึ 

 

2.3    การวิเคราะหเ์งินกองทนุ 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มเีงนิกองทุนรวมจํานวน 27,375 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 

1,977 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.78 เมอืเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 โดยกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

มรีายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายสุทธ ิสําหรบัปี 2560 จํานวน 1,833 ลา้นบาท และกําไรจากการปรบัตวัเพมิขนึของราคา

ตลาดของเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทหลกัทรพัยเ์ผอืขายสุทธจิากภาษีเงนิได ้จํานวน 263 ล้านบาท 

ในขณะทมีผีลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสทุธจิากภาษีจาํนวน 118 ลา้นบาท 
  

.    การวิเคราะห์สภาพคลอ่ง 

 

กระแสเงนิสดของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรปุไดด้งันี 

             

(หน่วย: ลา้นบาท) 2560 2559 
เพิมขึน/(ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 763 1,217 (454) (37.30) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (217)  (2,157)  1,940 89.94 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 1,329                     783                     546 69.73 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 มจีํานวน 1,329 ลา้นบาท เพมิขนึจากปี 2559 

จาํนวน 546 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.73 ซงึมรีายละเอยีดของแหล่งทมีาและทใีชไ้ปของเงนิดงัต่อไปนี 

 เงนิสดสทุธทิไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 763 ลา้นบาท  

    เงนิสดสุทธิทีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 217 ล้านบาท ทีสําคญัจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน 

จาํนวน 1,430 ลา้นบาท การชําระคา่พฒันาระบบงานใหม่ จํานวน 267 ลา้นบาท ขณะทมีรีายไดจ้ากเงนิลงทุน 

จาํนวน 1,042 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายสนิทรพัย ์จํานวน 412 ลา้นบาท 


