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คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวม 
 

ผลการดาํเนินงานของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561 มดีงันี� 
                 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที" 31 ธนัวาคม 

2561 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน  5,722 5,007 715 14.28% 
รายไดอ้ื น 270 280 (10) (3.57%) 
รายไดจ้ากเงนิลงทุน 586 1,045 (459) (43.92%) 
คา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงาน (3,978) (3,818) 160 4.19% 
เงนิบรจิาคแก่มลูนิธติลาดหลกัทรพัยฯ์ (186) (221) (35) (15.84%) 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (479) (504) (25) (4.96%) 
รายไดส้งูกว่าค่าใชจ่้าย 1,955 1,833 122 6.66% 
 

 

รายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่ายสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,955 ลา้นบาท เพิ มขึ�น 122 ลา้นบาท เมื อเทยีบกบัปี 
2560 โดยรายไดจ้ากการดาํเนินงานเพิ มขึ�นจาํนวน 715 ลา้นบาท จากปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนัเพิ มขึ�นของทั �งตราสาร
ทุนและตราสารอนุพนัธ์ โดยเฉพาะ SET50 Index Futures ขณะที รายไดจ้ากเงนิลงทุนลดลงจํานวน 459 ล้านบาท เนื องจาก
มกีารรบัรูก้ําไรจากการขายเงนิลงทุน  (realized gain) ในช่วงสิ�นปี 2560 จากการปรบัโครงสรา้งพอรต์การลงทุนเพื อลด
ความเสี ยงด้านการกระจุกตวั (Concentration Risk) ของตราสารทุนไทย และมกีารขายกองทุน FIF บางส่วนเพื อ
เปลี ยนไปลงทุนโดยตรงใน ETF ต่างประเทศ สว่นค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานเพิ มขึ�นจํานวน 160 ลา้นบาท ที สาํคญัจาก
คา่ใชจ้่ายพนกังาน และเงนิอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามปรมิาณการซื�อขายตราสารทุนเพิ มขึ�น  
 

1.     การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน  
 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามสว่นงาน 
 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกจิที สาํคญั ประกอบดว้ย ธุรกจิตราสารทุน ธุรกจิตราสารอนุพนัธ์ 
ธุรกจิบรกิารเทคโนโลย ีและธุรกจิบรกิารงานนายทะเบยีนและงานบรกิาร 
 
 
 
 
 
   

         

 

          เอกสาร 1 
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   รายไดจ้าํแนกตามสว่นงาน 
 

 
 
 
 
 
 

  

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561                               (หน่วย: ลา้นบาท) 
ธรุกิจตราสารทุน  
   - ค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 1,413 
   - งานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 384 
   - ค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 643 
   - งานรบัฝากหลกัทรพัย ์  341 
   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 44 
รวม 2,825 
ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์  
   - ค่าธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ์ 509 
   - งานชาํระราคา 220 
   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 36 
รวม 765 
ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  
   - การบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 451 
   - ค่าบรกิารขอ้มลู 346 
   - ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 200 
รวม 997 
ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ  
   - งานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,121 
   - งานบรกิารกองทุน 14 
รวม 1,135 
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 5,722 
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1.1.1  ธรุกิจตราสารทนุ 
     

(หน่วย: ลา้นบาท) 2561 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจตราสารทุน  2,825 2,502 323 12.91% 
   คา่ธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 1,413 1,223 190 15.54% 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 384 337 47 13.95% 
   คา่ธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  643 576 67 11.63% 
   รายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัย ์ 341 322 19 5.90% 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชกิ 44 44 - - 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดตราสารทนุ       
ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ (จุด) 1,564  1,754 (190) (10.83%) 
มลูคา่การซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารทุน (ลา้นบาท) 57,674  50,114 7,560 15.09% 
มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลี ย (ลา้นลา้นบาท) 17.63 16.36 1.27 7.76% 
จาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (หลกัทรพัย)์   2,499    2,286 213 9.32% 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิตราสารทนุเพิ มขึ�น จาํนวน 323 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.91 เมื อเทยีบ
กบัปี 2560 ที สาํคญัจากคา่ธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัยเ์พิ มขึ�นตามมูลค่าการซื�อขายหลกัทรพัยเ์ฉลี ยต่อวนัที 
เพิ มขึ�น ค่าธรรมเนียมหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและรายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัยเ์พิ มขึ�น จํานวน 67 ลา้นบาท 
และจํานวน 19 ลา้นบาท ตามจํานวนหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลี ยที เพิ มขึ�น 
ตามลาํดบั  

  

1.1.2  ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์
         

(หน่วย: ลา้นบาท) 2561 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์ 765 519 246 47.40% 
   คา่ธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ์ 509 332 177 53.31% 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคา 220 144 76 52.78% 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชกิ 36 43 (7) (16.28%) 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดอนุพนัธ ์       
ปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารอนุพนัธ ์(สญัญา) 426,212 324,216 101,996 31.46% 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิตราสารอนุพนัธ์เพิ มขึ�น จํานวน 246 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47.40 เมื อ
เทยีบกบัปี 2560 ที สาํคญัจากปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนัที เพิ มขึ�นของตราสารอนุพนัธ์หลกั (SET50 Index 
Futures)      
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1.1.3  ธรุกิจบริการเทคโนโลยี 
       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2561 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  997 919 78 8.49% 
รายไดจ้ากการบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 451 426 25 5.87% 
รายไดค้า่บรกิารขอ้มลู 346 343 3 0.87% 
รายไดส้นบัสนุนงานเทคโนโลย ี 200 150 50 33.33% 

 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกจิบรกิารเทคโนโลยเีพิ มขึ�น จํานวน 78 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.49 เมื อ
เทยีบกบัปี 2560 ที สาํคญัจากรายไดจ้ากการบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ที เพิ มขึ�นตามปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนัที 
เพิ มขึ�นของทั �งตราสารทุนและตราสารอนุพนัธ์หลกั ประเภท SET50 Index Futures  และรายไดส้นับสนุนงาน
เทคโนโลยเีพิ มขึ�นตามจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารที เพิ มขึ�น 

 
1.1.4  ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2561 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงาน
บริการ 1,135 1,067 68 6.37% 
รายไดจ้ากงานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,121 1,065 56 5.26% 
รายไดจ้ากงานบรกิารกองทุน 14 2 12 600.00% 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิงานนายทะเบยีนและงานบรกิารเพิ มขึ�น จาํนวน 68 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.37 
เมื อเทยีบกบัปี 2560 ที สําคญัจากการรบัเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ใหม่เพิ มขึ�น และรายไดจ้ากงานบรกิารกองทุน 
(Fund Connext) ที เริ มใหบ้รกิารในปี 2561 

 
1.2  รายได้อื"น 

        

(หน่วย: ลา้นบาท) 2561 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้อื"น  270 280 (10) (3.57%) 
รายไดจ้ากการอบรมความรูก้ารลงทุน 73 75 (2) (2.67%) 
รายไดค้า่ปรบั 59 14 45 321.43% 
รายไดค้า่ธรรมเนียมการบรหิารและจดัการกองทุน 42 28 14 50.00% 
รายไดจ้ากการจดักจิกรรมทางการตลาด 24 53 (29) (54.72%) 
รายไดค้า่เช่าและสาธารณูปโภค 16 17 (1) (5.88%) 
รายไดจ้ากการโอนสทิธกิารใชอ้าคาร - 33 (33) (100%) 
รายไดค้า่ธรรมเนียมโอนสทิธกิารเป็นสมาชกิ - 10 (10) (100%) 
รายไดอ้ื นๆ 56 53 3 5.66% 
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รายไดอ้ื นลดลงจาํนวน 10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.57 เมื อเทยีบกบัปี 2560 เนื องจากปี 2560 มรีายไดจ้าก
การจดักจิกรรมทางการตลาดเพิ มเพราะการเลื อนจดังานจากปี 2559 เช่น กจิกรรม SET in the City และ SET 
Award รวมทั �งมรีายไดจ้ากการโอนสทิธกิารใช้อาคารจํานวน 33 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการโอนสทิธกิารเป็น
สมาชิกจํานวน 10 ล้านบาท ในขณะที ปี 2561 มีรายได้ค่าปรบัสมาชิกเพิ มจํานวน 45 ล้านบาท และรายได้
คา่ธรรมเนียมการบรหิารและจดัการกองทุนเพิ มจาํนวน 14 ลา้นบาท                                                                                                                           
 

1.3 รายได้จากเงินลงทนุ 
        

(หน่วย: ลา้นบาท) 2561 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้จากเงินลงทนุ  586 1,045 (459) (43.92%) 
ดอกเบี�ยรบั 206 200 6 3.00% 
เงนิปันผลรบั 211 216 (5) (2.31%) 
กาํไรจากการขายเงนิลงทนุ 206 596 (390) (65.44%) 
กาํไร(ขาดทุน)ที ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากเงนิลงทนุ (31) 13 (44) (338.46%) 
กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี ยนและอื นๆ (6) 20 (26) (130.00%) 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนลดลง จาํนวน 459 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43.92 เมื อเทยีบกบัปี 2560 เนื องจากมกีารรบัรู้
กาํไรจากการขายเงนิลงทุน  (realized gain) ในช่วงสิ�นปี 2560 จากการปรบัโครงสรา้งพอรต์การลงทุนเพื อลดความ
เสี ยงดา้นการกระจุกตวั (Concentration Risk) ของตราสารทุนไทย และมกีารขายกองทุน FIF บางสว่นเพื อเปลี ยนไป
ลงทุนโดยตรงใน ETF ต่างประเทศ ประกอบกบัในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 ราคาตราสารทุนไทยและโลกอยู่ใน
ระดบัสงูจงึเกดิกาํไรจากการขายเงนิลงทุนสงูกวา่ปี 2561 
 

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 
    

(หน่วย: ลา้นบาท) 2561 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 3,978 3,818 160 4.19% 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 1,688 1,569 119 7.58% 
เงนิอดุหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 567 491 76 15.48% 
คา่เสื อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 483 463 20 4.32% 
คา่ใชจ้่ายงานบรกิารนายทะเบยีน 292 292 - - 
คา่ใชจ้่ายดา้นเทคโนโลย ี 230 213 17 7.98% 
คา่ใชจ้่ายอาคารและสาํนกังาน 183 200 (17) (8.50%) 
คา่ใชจ้่ายในการเผยแพรค่วามรู ้ 164 162 2 1.23% 
คา่ใชจ้่ายการตลาด 161 222 (61) (27.48%) 
คา่ธรรมเนียมและคา่ตอบแทน 99 88 11 12.50% 
คา่ใชจ้่ายอื น 111 118 (7) (5.93%) 

คา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงานในปี 2561 มจีาํนวน 3,978 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจากปี 2560 รอ้ยละ 4.19 ที สาํคญัจากคา่ใชจ้่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานเพิ มขึ�น และเงนิอดุหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต.เพิ มขึ�นตามปรมิาณการซื�อขายตราสาร
ทุนเพิ มขึ�น  
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=.     การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
       

รายการเปลี ยนแปลงที สาํคญัของสนิทรพัย ์ หนี�สนิ และสว่นของเงนิกองทุนของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที  31 
ธนัวาคม 2561 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 มดีงัต่อไปนี� 
  

2.1  การวิเคราะหสิ์นทรพัย ์
   

 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 48,771 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจํานวน 3,575 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.91 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงันี� 
 

2.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์ทางการเงนิรอจ่ายคนื และเงนิลงทุน รวม
จาํนวน 17,865 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.63 ของสนิทรพัยร์วม เพิ มขึ�นจํานวน 1,408 ลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 8.56 แยกตามประเภทเป็นดงันี� 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,119 1,261 (142) (11.26%) 
เงินฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์       
   ทางการเงินรอจ่ายคืน 

 
69 

 
68 1 1.47% 

เงินลงทนุในพอรต์ 16,677 15,128 1,549 10.24% 
- หลกัทรพัยเ์พื อคา้ 3,449 3,351 98 2.92% 
- หลกัทรพัยเ์ผื อขาย 11,251 9,965 1,286 12.91% 
- ตราสารหนี�ที ถอืจนครบกําหนด 1,965 1,792 173 9.65% 
- เงนิลงทุนทั  วไป 12 20 (8) (40.00%) 

รวม 17,865 16,457 1,408 8.56% 
 

กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายการลงทุนในประเภทการลงทุนที หลากหลาย ไดแ้ก่ เงนิฝากธนาคาร ตราสารหนี� 
(อาท ิพนัธบตัรรฐับาล หุน้กูเ้อกชน) กองทุนต่างประเทศ และตราสารทางการเงนิอื นๆ ผ่านกองทุนรวม ทั �งนี�เงนิ
ลงทุนเพิ มขึ�นจากผลประกอบการดาํเนินงานประจาํปี โดยนําไปเพิ มสดัส่วนในเงนิลงทุนประเภทหลกัทรพัยเ์ผื อขาย 
เพื อเพิ มโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนตามที กาํหนดไว ้  

 

2.1.2   ทรพัยส์นิหลกัประกนั และทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์ จํานวน 17,493 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
35.87 ของสนิทรพัย์รวมเพิ มขึ�นจํานวน 2,193 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 14.33 โดยเพิ มจากเงนิหลกัประกนัและ
ผลประโยชน์ของบรษิทั สาํนักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จํากดั ตามปรมิาณการซื�อขายตราสารอนุพนัธ์ที เพิ มขึ�น โดย
สมาชกิของสํานักหกับญัชมีหีน้าที ตอ้งนําทรพัย์สนิมาวางเป็นหลกัประกนัในการซื�อขายล่วงหน้าตามอตัราที กําหนด 
และเพื อเป็นหลกัประกนัความเสยีหายที อาจเกิดจากการผดินัดชําระราคาหรอืความเสยีหายอื นที อาจเกดิจากการ
กระทาํของสมาชกิในการดําเนินการที�เกี ยวกบัการชาํระราคาของบรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 48,771 45,196 3,575 7.91% 
หนี�สนิรวม 20,105 17,821 2,284 12.82% 
เงนิกองทุน 28,666 27,375 1,291 4.72% 



  

 �

2.1.3   เงนิสาํรองเพื อความมั  นคงของสํานักหกับญัช ีจํานวน 5,328 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.92 ของสนิทรพัย์
รวม เพิ มขึ�นจาํนวน 204 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.98 โดยเงนิสาํรองเพื อความมั  นคงของสาํนักหกับญัชใีนส่วน
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตั �งขึ�นในปี 2560 เพื อเป็นแหล่งเงนิทุนใหแ้ก่สํานักหกับญัช ีทั �งนี�ในปี 2561 ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดโ้อนเงนิสาํรองเพิ มเตมิจาํนวน 200 ลา้นบาท 

 
2.2 การวิเคราะหห์นี� สิน 
 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มหีนี�สนิรวมจํานวน 20,105 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจํานวน 2,284 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 12.82 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงันี� 

 
2.2.1 เจา้หนี�หลกัประกนั และเจา้หนี�ทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์ จาํนวน 17,349 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 86.29 ของหนี�สนิรวม เพิ มขึ�นจาํนวน 2,191 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.45 ซึ งเพิ มขึ�นจากหลกัประกนั
ที สมาชกิฝากไวก้บับรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามปรมิาณการซื�อขายตราสารอนุพนัธ์ที เพิ มขึ�น 

 
2.3    การวิเคราะหเ์งินกองทนุ 

 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มเีงนิกองทุนรวมจํานวน 28,666 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจํานวน 
1,291 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.72 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 โดยกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
มรีายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสาํหรบัปี 2561 จํานวน 1,955 ล้านบาท ขาดทุนจากการปรบัตวัเพิ มขึ�นของราคา
ตลาดของเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนต่างประเทศ และขาดทุนจากอตัราแลกเปลี ยนของเงนิลงทุน
ในกองทุนต่างประเทศ จํานวน 664 ลา้นบาท  

  
?.    การวิเคราะห์สภาพคลอ่ง 
 

กระแสเงนิสดของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรปุไดด้งันี�        

(หน่วย: ลา้นบาท) 2561 2560 
เพิ"มขึ�น/(ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,212 763 1,449 189.91% 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (2,353)  (217)  2,136 984.33% 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 1,188                     1,329                     (141) (10.61%) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 มจีํานวน 1,188 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 
จาํนวน 141 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.61 ซึ งมรีายละเอยีดของแหล่งที มาและที ใชไ้ปของเงนิดงัต่อไปนี� 
• เงนิสดสทุธทิี ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 2,212 ลา้นบาท  
•    เงนิสดสุทธิที ใช้ไปในกจิกรรมลงทุนจํานวน 2,353 ล้านบาท ที สําคญัจากการลงทุนในตราสารทางการเงนิ

จํานวน 2,591 ล้านบาท การลงทุนในสนิทรพัยจ์ํานวน 383 ลา้นบาท ขณะที มรีายไดจ้ากดอกเบี�ยรบัและการ
ขายเงนิลงทุนจํานวน 376 ลา้นบาท และไดร้บัเงนิปันผลจาํนวน 212 ลา้นบาท 


